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1. Dziś przypada III Niedziela Wielkiego Postu.

2. W związku z ogłoszeniem stanu Zagrożenia Epidemicznego jesteśmy 
zobowiązani podać do wiadomości wiernych i wprowadzić w życie naszej wspólnoty 
aż do oficjalnego odwołania Komunikat i Dekret Biskupa Łowickiego (załączone do 
odczytania).

3. Aby zapewnić wiernym udział w Eucharystii z zachowaniem wprowadzonych 
zasad bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego informujemy, że 
w naszej Bazylice będzie sprawowana dzisiaj dodatkowa Msza św. o godz. 1600 u 
oo. Pijarów i w kościele sióstr Bernardynek będzie dodatkowa Msza św. o godz. 
1800.

Będziemy także sprawowali nabożeństwa pasyjne: w Niedziele o godz. 1500 Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątki Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 930, 
1600 1730 z zachowaniem obowiązujących w stanie zagrożenia epidemicznego zasad 
podanych powyżej. 

4. Z żalem informujemy, że po 30 latach wiernej i oddanej służy w naszej Bazylice 
Katedralnej w charakterze zakrystiana z dniem dzisiejszym pan Józef Staszewski 
kończy swoja prace przechodząc na emeryturę. Panu Józefowi składamy serdeczne 
podziękowania za ogromne poświęcenie, zaangażowanie i oddanie tej posłudze. 
Możemy powiedzieć, że swoją postawą wypracował renomowaną jakość i wysoko 
podniósł poprzeczkę swoim następcom i naśladowcom. Dziękując, życzymy 
zasłużonego odpoczynku, ale także prosimy, aby wytworzone przez tyle lat 
wzajemne więzi nie odeszły w zapomnienie i aby były kontynuowane nieustającą 
życzliwością, spotkaniami i modlitwą o czym z naszej strony z serca zapewniamy. 

5. W tym tygodniu w czwartek 19 marca przypada uroczystość Św. Józefa. Jest to 
święto patronalne Ks. bpa Józefa Zawitkowskiego i Pana Józefa Staszewskiego 
naszego zakrystiana. W intencji solenizantów modlić się będziemy w czwartek na 
Mszy św. o godz. 900. W związku z zagrożeniem epidemicznym Ks. bp. nie będzie 
przyjmował indywidulanych życzeń.

6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Janinę Brażkę, +Śp. Joannę 
Okraskę, +Śp. Danutę Gospoś, +Śp. Bogdana Tomaszewskiego i Śp. Teresę 
Staniszewską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


