OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
22 marca 2020
1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. W tym czasie nałożonych na nas wszystkich
ograniczeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii tym bardziej zachęcamy do
osobistego podjęcia i wytrwania w zalecanych przez Kościół pobożnych praktykach postu,
modlitwy i jałmużny.
2. Informujemy, że w Bazylice Katedralnej w związku ze stanem epidemii, aż do jego
odwołania, Msze św. i nabożeństwa są sprawowane według następującego porządku:
w niedziele
630 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu N.M.P., Następnie Msze św. o godz. 700, 900, 1030,
1130(kościół św. Leonarda), 1200 – Suma w intencji parafian, 1500 Wystawienie
najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu 1700
Różaniec, 1800 Msza św. (transmitowana przez Radio Victoria);
w dni powszednie
Msze św. o godz. 700, 730(transmitowana przez Radio Victoria), 800 (w kaplicy Św. Wiktorii), i
o godz. 900, po południu o godz. 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do
Miłosierdzia Bożego w intencji ustania epidemii, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 1700
Różaniec i o godz. 1800 wieczorna Msza św.
W piątki nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 930, 1600 i o 1730 – z zachowaniem
obowiązujących w czasie ogłoszonego stanu epidemii przepisów.
3. W związku z ogłoszonym stanem epidemii rekolekcje parafialne zaplanowane na 29, 30,
31 marca i 1 kwietnia zostają przeniesione na czas późniejszy, o którym poinformujemy po
ustaniu istniejących zagrożeń. Sakrament pokuty będzie sprawowany w czasie Mszy
świętych. O możliwości spowiedzi bezpośrednio przed świętami wielkanocnymi
poinformujemy w następną niedzielę.
4. Zgodnie z komunikatem Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby z dn. 14
marca zachęcamy wiernych do łączenia się w duchu ze wszystkimi rodakami w Ojczyźnie
w czasie rodzinnej modlitwy różańcowej o godz. 2030.
5. W tym tygodniu w środę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Msze św. o godz. 700, 730, 800 i 900. O godz. 1800 Mszę św. w intencji dziękczynnej w XXVIII
rocznicę powstania Diecezji Łowickiej będzie celebrował bp. ordynariusz Andrzej F.
Dziuba.
6. Kończy się Nawiedzenie Matki Bożej w Jej jasnogórskim wizerunku w domach
i rodzinach Świeryża I. Msza św. dziękczynna w intencji mieszkańców Świeryża będzie
sprawowana w niedzielę 29 marca o godz. 1200. Dalsze nawiedzenie Obrazu Matki Bożej
będzie uzależnione od wprowadzanych zasad i ograniczeń, o czym poinformujemy w
następną niedzielę.
6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Andrzeja Michalewskiego i +Śp.
Halinę Wawrzyńczak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Łowicz, dnia 11 marca 2020 roku

L.dz. 280/2020

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia, Moi Diecezjanie,
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, zachęcam Was do modlitwy indywidualnej w
domach oraz w Waszych parafiach podczas Mszy świętych w intencji dziękczynnej za 28 lat
istnienia diecezji łowickiej.
Ja również będę sprawował Eucharystię w Bazylice katedralnej w Łowiczu w środę 25 marca 2020
roku o godz. 18:00, podczas której obok dziękczynienia za wydarzenia i ludzi – zwłaszcza za
Księdza Biskupa Alojzego Orszulika – pierwszego biskupa łowickiego, zanosić będziemy prośbę o
Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich, abyśmy byli wierni Chrystusowi i szukali pełnienia
Jego woli w naszym powołaniu, jakie od Niego otrzymaliśmy.
Niech Matka Najświętsza Wspomożenie Wiernych ma nas w swojej czułej opiece.

W oczekiwaniu na dar wspólnej modlitwy,
z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
+ ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

