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1. Dziś III 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. W poniedziałek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze święte
w Bazylice Katedralnej o godz. 700, 800 i o 900. Szczególnie zapraszamy na uroczystą Mszę
św. dziękczynną pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby w 27 Rocznicę
Utworzenia Diecezji Łowickiej – o godz. 1800.
5. Dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii będą miały w tym tygodniu w rekolekcje
wielkopostne. Nauki rekolekcyjne w środę 27 marca i w czwartek 28 marca będą odbywały
się w szkołach. Natomiast w piątek 29 marca dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 przyjdą
do Katedry, a dzieci ze szkół z Niedźwiady, Popowa i Zielkowic do kaplicy w Seminarium
Duchownym, aby uczestniczyć w Sakramencie Pokuty i Mszy świętej na zakończenie
rekolekcji.
6. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII Szkoły Podstawowej zapraszamy
razem z rodzicami na Mszę Św. i spotkanie formacyjne w najbliższą niedzielę 31 marca o
godz. 1800.
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.
9. Dziękujemy Członkiniom Koła Żywego Różańca bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z Zielkowic
II za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
10. Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej na wyjazd wakacyjny do Białki Tatrzańskiej
w dniach od 1 do 10 lipca. Zgłoszenia przyjmuje ks. Bogdan.
11. Planujemy pielgrzymkę na Litwę, Łotwę i Estonię. Wyjazd przewidywany jest
w sierpniu. Bliższych informacji udziela i zgłoszenia chętnych przyjmuje ks. Sebastian.
12. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Janinę Balik i +Śp. Sławomirę
Kuźmińską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

