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Dzisiaj w godzinach od 17.45 do 18.30 będzie co kwadrans możliwośd przyjęcia 
Komunii św. poza Mszą św. Wierni, którzy modlili się w domu podczas transmisji 
Mszy św., są w stanie łaski uświęcającej i pragną przyjąd Komunię św., będą mieli 
w tym czasie taką możliwośd. 

Spotkania w grupach parafialnych, wszystkie nabożeostwa, adoracja 
Najświętszego Sakramentu, są odwołane.  

Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego i Dzieo Świętości Życia w środę. Na Mszy św. 
o godz. 18.30 będzie możliwośd podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego, 
którego życie w łonie matki jest zagrożone. Będzie też błogosławieostwo matek 
w stanie błogosławionym i modlitwa w intencji małżonków pragnących 
potomstwa. Obrazki z modlitwą przyjęcia adopcji i codzienną modlitwą w intencji 
duchowo adoptowanego dziecka są na stoliku przy filarze. Osoby, które w środę nie 
będą mogły byd w kościele mogą przyrzeczenie adopcji złożyd indywidualnie 
w  domu. Proszę tylko na części obrazka wypełnid dane osoby podejmującej się 
adopcji i przynieśd ją do kościoła, aby można taką osobę wpisad do parafialnej 
księgi adopcyjnej. 

Kurs przedmałżeoski będzie się w parafii OO. Kapucynów od 19 kwietnia. 

Intencje mszalne można rezerwowad i uzupełniad w zakrystii po każdej Mszy św. 
Inne sprawy kancelaryjne można załatwiad w tygodniu po porannej albo wieczornej 
Mszy św. 

Z myślą o osobach starszych i samotnych, które w tym czasie pandemii pozostają 
w  domu, wolontariusze Stowarzyszenia Św. Eugeniusza są do dyspozycji i służą 
pomocą w dostarczeniu lekarstw i żywności. Potrzebujący mogą zgłaszad się 
telefonicznie pod numerem 690 333 893.  

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. Tak 
jak deszcz użyźnia ziemię i przynosi ona owoce, tak modlitwę i post trzeba użyźnid 
jałmużną postną i uczynkami miłosierdzia. Bez nich post i modlitwa usychają (św. 
Piotr Chryzolog, biskup). 

Świece wielkanocne Caritasu, tj. paschaliki są do nabycia w zakrystii. Ofiara za 
świecę to 15 zł. 

Zawarciaoska Droga Krzyżowa z kościoła Chrystusa Króla do naszego kościoła 
niestety też ze względu na pandemię została odwołana. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego od tego tygodnia wstrzymany 
zostanie kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego” . W  Niedzieli: Czym jest 
Komunia Św. Duchowa? Czego uczy nas Zwiastowanie? Jak skorzystad 
z naprotechnologii? Moja Droga Krzyżowa - wyjątkowe rozważania Drogi Krzyżowej 
pisane z perspektywy rodziców, którzy musieli podjąd krzyż choroby nowotworowej 
swojej córki. 

Do wieczności odszedł: śp. Bogdan Barna. Wieczny odpoczynek… 
 


