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W związku z tym, że w czerwonej strefie obowiązuje w kościołach limit 1 osoby na 7 metrów
kwadratowych, stąd w naszym Sanktuarium może jednocześnie przebywać 200 osób, a w kaplicy
akademickiej 35 osób.
Porządek Mszy świętych i nabożeństw pozostaje w zasadzie bez zmian. W niedziele jest odprawiana
dodatkowa Msza święta o godz. 15.30. W kaplicy akademickiej niedzielna Msza św. o godz. 9.30 jest
dla ogółu wiernych, a o godz. 10.45 dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
Nabożeństwa różańcowe odprawiane są: w niedzielę o godz. 18, zaś w dni powszednie o godz. 9.30 i
o godz. 18.30. Odwołujemy różaniec dla dzieci w Dolnym Kościele.
Przeprowadzane są też transmisje z naszego Sanktuarium na żywo w internecie. W niedziele: Msze
święte o 11.30, 13.00, 17.00 i 19.30 oraz różaniec o 18.00. W dni powszednie różaniec w internecie o
godz. 18.30 i Msza święta o 19.00.
Przypominamy zwłaszcza osobom starszym i z grupy ryzyka o dyspensie udzielonej przez Ks.
Kardynała od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej i możliwości skorzystania z transmisji
medialnych.
Spowiedź jest bez zmian w wyznaczonych konfesjonałach z zachowaniem norm bezpieczeństwa.
Zachęcamy, by przyjmować Komunię świętą na dłoń; osoby pragnące przyjmować Komunie świętą do
ust prosimy, by podchodziły do kapłana rozdającego przy tabernakulum lub, gdy jest jeden ksiądz
rozdający, to na końcu.
W środę obchodzimy święto liturgiczne świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, a w sobotę
wspomnienie św. Alfonsa Rodrigueza, patrona braci zakonnych Towarzystwa Jezusowego.
W kruchcie Sanktuarium są rozłożone kartki na Wypominki i Msze święte zbiorowe za Zamarłych.
Zapisane kartki można składać do skarbonki pod chórem. Prosimy o czytelne wypisywanie imion.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, można uzyskać odpust za zmarłych nie tylko w
oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Ponadto osoby starsze i nie
mogący opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny przez duchowe dołączenie w modlitwie do
pozostałych wiernych. Krypta Męczenników w naszym Kolegium jest zamknięta z powodu remontu.
Dziękujemy za ofiary złożone na utrzymanie Sanktuarium – tradycyjnie na tacę, jak i przelewem na
konto Parafii.
Dziękujemy też za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę z przeznaczeniem na misje. Zebrano 1.600 zł.
Na stolikach pod chórem jest do naszej dyspozycji prasa katolicka.

