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1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną
przez Bractwo Różańcowe po sumie o godz. 12 00. Zapraszamy na kolejne
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1500.
2. Zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII Szkoły
Podstawowej, razem z rodzicami, na Mszę Św. i spotkanie formacyjne dziś o godz.
1800.
3. W miniony piątek 25 marca obchodziliśmy Uroczystośc Zwiastowania
Pańskiego połączoną z obchodami XXX rocznicy utworzenia Diecezji Łowickiej i
otwarcia krypt prymasowskich. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
odpowiedzialnym za przygotowanie formalne, liturgiczne i techniczne tych
wydarzeń. Dziękujemy księżom biskupom, pracownikom Kurii Diecezjalnej,
kapłanom naszej parafii, służbie liturgicznej, pracownikom parafii troszczącym się
o czystość świątyni i zaplecze gospodarcze całego przedsięwzięcia. Niech Matka
Najświętsza, nasza Patronka i sam Pan Bóg obdarzą was obfitością łask za
wspólnie uczynione dobro. Bóg zapłać.
4. W najbliższym tygodniu w naszej parafii odbędą się rekolekcje szkolne według
następującego porządku; Szkoły podstawowe zapraszamy we wtorek środę
i czwartek – klasy I-IV o godz. 9 00 oraz klasy V-VIII o godz. 12 00. Szkoły
ponadpodstawowe zapraszamy również w wtorek, środę i czwartek na godz. 10 30.
Rekolekcje poprowadzi ks. Robert Błaszczyk.
5. Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się w następną
niedzielę poprowadzi Jezuita, ojciec Janusz Tereszczuk. Oprócz niedzieli nauki
rekolekcyjne będą głoszone w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9 00, 1030, 1800
i 2000.Spowiedź rekolekcyjna będzie możliwa we wszystkie dni rekolekcji.
Zachęcamy do zaplanowania pełnego udziału rodziny w tym bezpośrednim
przygotowaniu do Triduum Paschalnego i Uroczystości Wielkanocnej.
6. 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 stoliku, przy wyjściu ze świątyni.
7. Dziękujemy Członkiniom Koła Żywego Różańca Bł. Bolesławy Lament ze
Zielkowic III, czyli Zarzecza, za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
8. W imieniu obdarowanych dziękujemy za paczki żywnościowe przygotowane
jako pomoc dla poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie. Zostało pobrane
około 200 instrukcji przygotowania paczek, do parafii zostało przyniesionych 45
gotowych paczek. Ufamy, że większość została przesłana indywidualnie. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom.
9. W ostatnim tygodniu, po raz pierwszy od wielu tygodni nie odbył się żaden
pogrzeb w naszej parafii. Bogu niech będą dzięki.

