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1. W piątek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii 

Panny. Podczas Mszy Św. wieczornej będzie możliwość rozpoczęcia Duchowej Ad-

opcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte przez kon-

kretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. 

Przez dziewięć miesięcy, osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą 

dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Na modlitwę 

Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modli-

twa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie. Po tej Mszy św. odbędzie się 

spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych. W 

związku z apelem Ojca Świętego Franciszka w naszej świątyni w tym dniu o godz. 

17.00 w łączności z całym Kościołem dokonamy Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu Sercu Maryi, po którym zostanie odprawione nabożeństwo o pokój. 

Natomiast o godz. 07.00 rano będzie sprawowana Msza Św. w intencji pokoju w 

Ukrainie oraz nawrócenia Rosji. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje nas post. 

 

2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeń-

stwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których roz-

ważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla do-

rosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. 

 

3. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać na tacę podczas Drogi 

Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji ofiaro-

dawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna. 

 

4. W odpowiedzi na liczne prośby wiernych, na ołtarzu Serca Pana Jezusa została 

umieszczona figura św. Rity oraz jej relikwie. W przyszłości chcielibyśmy wykonać 

mały ołtarzyk poświęcony św. Ricie w naszym kościele, na filarze obok ołtarza św. 

Antoniego. Wstępny projekt znajduje się w gablocie w przedsionku kościoła. 



 

 

5. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Serdecznie zapraszamy również nowe osoby, 

które chciałyby podążać drogą wiary w duchu św. Franciszka z Asyżu.  

 

6. W ostatnim tygodniu na renowację tabernakulum wpłynęły ofiary indywidualne 

w wysokości 350 zł. Za te ofiary oraz troskę o naszą świątynię serdecznie dzięku-

jemy.  

 

7. W najbliższą niedzielę 27 marca po Mszach świętych odbędzie się zbiórka ofiar do 

puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Będzie to nasza 

jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


