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1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną przez 
Bractwo Różańcowe po sumie o godz. 1200. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1500. 

2. Zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII Szkoły Podstawowej, 
razem z rodzicami, na Mszę Św. i spotkanie formacyjne dziś o godz. 1800.

3. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z naszej parafii będzie uczestniczyła 
w rekolekcjach wielkopostnych w tym tygodniu w środę, czwartek i piątek, czyli 3, 4, 5 
kwietnia w naszej Bazylice Katedralnej. Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. prof. Tadeusz 
Guz.

4. W tym tygodniu w pierwszy piątek miesiąca spowiedź na porannych Mszach Św. i po 
południu po Koronce do Miłosierdzia Bożego i po modlitwie do Krwi Chrystusa od godz. 
1530. O 1600 Droga Krzyżowa dla dzieci o 1630 Msza św. o 1700 Różaniec, o 1730 Droga 
Krzyżowa dla dorosłych i starszej młodzieży. Wieczorna Msza św. o godz. 1800.

5. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. 
o godz. 900. W godzinach przedpołudniowych kapłani odwiedzą chorych z posługą 
sakramentalną i będzie to jednocześnie wizyta i posługa na Święta Wielkanocne, dlatego 
prosimy o zgłoszenia chorych, którzy jednorazowo ze względu na Święta Wielkanocne 
będą chcieli przystąpić do sakramentów świętych.

6. Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne będą w tym roku wyjątkowe, ponieważ będą 
połączone z wprowadzeniem do naszej Bazyliki Katedralnej relikwii Św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej – Apostołki Miłosierdzia Bożego. Rekolekcje odbędą się w piątym tygodniu 
Wielkiego Postu – w czwartek, piątek i sobotę – 11, 12, 13 kwietnia, a poprowadzi je ojciec 
Aaron Kubas ze Wspólnoty Sług Bożego Miłosierdzia, która powstaje w Rybnie, koło 
Sochaczewa. Szczegółowy program jest przedstawiony na folderach rozłożonych na 
ławkach i bocznych ołtarzach.

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 Członkiniom Koła Żywego Różańca ze Strzelcewa za ofiarę na kwiaty do 
Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.

9. Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej na wyjazd wakacyjny do Białki Tatrzańskiej 
w dniach od 1 do 10 lipca. Zgłoszenia przyjmuje ks. Bogdan.

10. Planujemy pielgrzymkę na Litwę, Łotwę i Estonię. Wyjazd przewidywany jest 
w sierpniu. Bliższych informacji udziela i zgłoszenia chętnych przyjmuje ks. Sebastian.

11. Wspólnota Maryjna organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w 
dniu 2 maja br. Informacje i zapisy pod nr 662 962 515.

12. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Jana Białka i +Śp. Władysławę 
Piechowską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


