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1.Dziś  II  Niedziela  Wielkanocna,  zwana  Niedzielą  Białą,
a z ustanowienia Św. Jana Pawła II od roku 2000 także Niedzielą
Miłosierdzia  Bożego.  Rozpoczynamy  Tydzień  Miłosierdzia,  pod
hasłem  Jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Ofiary składane dziś
do puszek są przeznaczone na dzieło Caritas. 

2. Zgodnie  z  ogłoszonymi  ostatnio  zasadami  bezpieczeństwa
w czasie  trwającej  pandemii  w  naszej  świątyni,  we  Mszach
świętych i nabożeństwach może uczestniczyć jednorazowo do 80
osób. Prosimy o zachowanie ogłoszonych zasad bezpieczeństwa.

4. Dzieci klas III ze szkół podstawowych w Niedźwiadzie, Popowie
i Zielkowicach oraz  ze  szkoły  Ojców Pijarów razem z  rodzicami
zapraszamy  na  Mszę  św.  i  spotkanie  w  przygotowaniu  do  I
Komunii  Św.  w  najbliższą  Niedzielę  18  kwietnia  o  godz.  1600.
Dzieci  ze  szkoły  podstawowej  nr  1  w  Łowiczu  zapraszamy  w
następną niedzielę 25 kwietnia również o godz. 1600.

5.  W  okresie Wielkanocy  planowaliśmy  wizyty  duszpasterskie
w domach  naszych  parafian,  które  zazwyczaj  odbywały  się  po
świętach  Bożego  Narodzenia  i  zwane  były  „kolędą”.  Nie
rezygnujemy  z  tego  zamiaru,  ale  oczekujemy  na  złagodzenie
spowodowanych  kolejną  falą  pandemii  obostrzeń.  Prosimy
o zrozumienie i cierpliwość.

6. W tym trudnym czasie, gdy mamy dość ograniczony dostęp do
udziału w Liturgii  i  nabożeństwach tym bardziej  zachęcamy do
codziennej rodzinnej modlitwy w naszych domach oraz do lektury
prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć przy bocznym
wyjściu z kościoła.

7. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Elżbietę Tybuś,
+Śp. Zbigniewa Jabłońskiego,
+Śp. Stanisława Brysiaka,
+Śp. Andrzeja Podgeodzkiego,
+Śp. Barbarę Zwolińską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
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