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1. Dziś II Niedziela Wielkiego Postu.
2. Trwając w czterdziestodniowym okresie przygotowania do wydarzeń Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego pamiętajmy, że jako wierzący w Chrystusa
jesteśmy szczególnie wezwani do Postu, Modlitwy i Jałmużny oraz zgodnie z IV
Przykazaniem Kościelnym, do powstrzymania się od udziału w zabawach.
3. W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: już dziś o
godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej o godz. 930 dla dorosłych, 16°° dla dzieci i młodzieży, 1730 dla starszej
młodzieży i dorosłych.
4. We wtorek – 19 marca przypada uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy Na Msze św. o godz. 700 800, 900 i 1800. Jest to
dzień imienin bp. Józefa Zawitkowskiego, a także naszego zakrystiana pana Józefa
Staszewskiego. W intencji czcigodnych solenizantów modlić się będziemy na Mszy
św. o godz. 900.
5. W intencji Śp. Bp. Alojzego Orszulika uroczystą Mszę św. będzie celebrował Bp.
Ordynariusz Andrzej F. Dziuba wraz kapłanami dekanatów łowickich w sobotę 23
marca o godz. 1800. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w tej Mszy św.
6. Rodzice dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, którzy zamówili liturgiczne stroje
komunijne dla swoich dzieci, będą mogli je odebrać w najbliższą sobotę 23 marca w
Domu Parafialnym o godz. 10°°.
7. Trwa okres, w którym rozliczamy podatek za ubiegły rok. Zachęcamy do
przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej, która służy
pomocą parafiom naszej diecezji dofinansowując prace konserwatorskie lub akcje
duszpasterskie. Szczegółowe informacje znajdziemy w folderach znajdujących się
na stoliku, przy wyjściu ze świątyni.
8. Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na tacę, a przeznaczone na cele
inwestycyjne. Zebraliśmy 5602 zł. Bóg zapłać!
9. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Na stoliku przy wyjściu ze świątyni
możemy zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę Koronę cierniową.
Pamiętajmy o złożeniu należnej ofiary za pobrane czasopisma.
10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Jadwigę Gawinek, +Śp. Andrzeja
Wawrzyńczaka, +Śp. Krystynę Pacholak, +Śp. Edwarda Białeckiego i +Śp. Alicję
Górską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

