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14. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym 
(zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków 
ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. 

15. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym 
terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że 
zagrożenie dla ich dzieci minęło. 

16. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym 
lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby. 

 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
17. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 25 marca br., odpowiadając na prośbę Ojca 

Świętego Franciszka, o godzinie 12.00 we wszystkich kościołach należy uruchomić 
dzwony, a kapłani powinni odmówić modlitwę Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś 
Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Na 
zakończenie można odmówić następującą modlitwę, o którą prosi ksiądz kardynał Angelo 
Bagnasco, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE): 

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat 
swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie 
niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia 
i pocieszenia. 
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, 
energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. 
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i 
Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. 
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami! 
 
18. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Portugalii został poproszony, aby włączył cały Kościół w Polsce w akt zawierzenia 
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokona na 
zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. 
Na zakończenie modlitwy różańcowej o godz. 20.30, w duchowej łączności z Fatimą, 
powtórzę ten akt i to samo proszę duszpasterzy w świątyniach i wiernych w ich domach. 
Można posłużyć się tekstem rozesłanym przez Kurię lub własnymi słowami. 

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a 
wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Żywię 
nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie 
dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w 
wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie 
doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania 
epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. 
 
Na czas wielkopostnych trudów z serca  b ł o g o s ł a w i ę. 
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