OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
13 marca 2022
1. Dziś II 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: dziś o

godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej o godz. 930 dla dorosłych, 1600 dla dzieci i młodzieży, 1730 dla starszej
młodzieży i dorosłych.

4. W tym tygodniu w sobotę – 19 marca przypada uroczystość Św. Józefa

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7 00 800, 900
i 1800.

5. Zapraszamy dzieci klas III na Mszę św. i spotkanie formacyjne w przygotowaniu
do Pierwszej Komunii św. Dzisiaj o godz. 16 00. Rodzice dzieci z klas III Szkoły
Podstawowej, którzy zamówili liturgiczne stroje komunijne dla swoich dzieci, będą
mogli je odebrać dzisiaj po Mszy św o godz. 1600 w domu parafialnym.

6. Dzieci klas IV wraz z rodzicami zapraszamy w najbliższą Niedzielę - 20 marca
na godz. 1600 na Mszę Św i przygotowanie do uroczystości Rocznicy I Komunii św.

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 bocznych ołtarzach i stoliku przy wyjściu ze świątyni.

8. Dziękujemy za ofiary złożone w Środę Popielcową i w ostatnią Niedzielę na

pomoc dla Ukrainy. Wpłaciliśmy na ten cel 17120 zł. Dalsza nasza pomoc
uchodźcom, jak widać, będzie pomocą przewidzianą na dłuższy czas. Aby była ona
dobrze zorganizowana wymaga uzgodnień z władzami samorządowymi. W tym celu
w najbliższym tygodniu odbędzie się spotkanie lokalnego Zespołu Pomocy
chodźcom, w którym będzie też uczestniczyć nasza parafia. O podjętych
działaniach będziemy informować w miarę potrzeb i naszych możliwości.

9. Dziękujemy także za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na cele
inwestycyjne. W ostatnim miesiącu zebraliśmy na ten cel 5547 zł. Bóg zapłać!

10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Na stoliku przy wyjściu ze

świątyni możemy zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę Koronę
cierniową. Pamiętajmy o złożeniu należnej ofiary za pobrane czasopisma.
10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy
+Śp. Marcina Wójcika
+Śp. Laurę Żmijewską

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

