OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
20 marca 2022
1. Dziś III 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: już 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 piątek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Msze święte
w Bazylice Katedralnej o godz. 700, 800 i o 900. Szczególnie zapraszamy na
uroczystą Mszę św. dziękczynną w XXX rocznicę powstania Diecezji Łowickiej pod
przewodnictwem J.E. Abp Stanisława Gądeckiego – o godz. 1200. Wieczorna Msza
św. jak zawsze o godz. 1800. W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje
powściągliwość od pokarmów mięsnych. (List Ks. Bpa.)
6. Dzieci klas IV Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na Mszę św.
i spotkanie w przygotowaniu do Rocznicy I Komunii św. dziś o godz. 16 00.
Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII Szkoły Podstawowej
zapraszamy razem z rodzicami na Mszę Św. i spotkanie formacyjne w najbliższą
niedzielę 27 marca o godz. 1800.
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.
8. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz pomocy dla Ukrainy. Zostaliśmy
poproszeni także o przygotowanie pomocy rzeczowej w postaci paczek
żywnościowych. Szczegółowe instrukcje przygotowania paczki i jej zawartości
znajdziemy na kartach rozłożonych na bocznych ołtarzach. Paczki będziemy
przyjmowali w domu parafialnym w tym tygodniu w środę 23 marca i w czwartek
24 marca w godzinach 1600 – 1900.
9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej w którą możemy zaopatrzyć się przy
bocznym wyjściu ze świątyni. Dziękujemy wszystkim, którzy sumiennie składają
należność do puszki za pobrane czasopisma.
10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych
+Śp. Andrzeja Sosnowskiego i
+Śp. Stanisławę Anyszkę.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

