
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII Niedziela zwykła (19 lutego 2023 r.)

1. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej Parafii. Od 26 grudnia, każdego niemal
dnia oprócz niedziel i uroczystości pukaliśmy do Waszych drzwi, modląc się z wszystkimi którzy
tego zapragnęli, błogosławiąc domownikom, święcąc nasze domy i mieszkania. Mamy wiele
obserwacji i przemyśleń, którymi będziemy chcieli dzielić się przy różnych okazjach, wspólnie
zastanawiając się także nad przyszłością. Dziękuję wszystkim, którzy na nas czekali. Dziękuję za
otwartość,  wiele  znaków życzliwości.  Dziękujemy szczególnie  osobom starszym, chorym i
podeszłym wieku, którzy niejednokrotnie nie mogą już uczestniczyć we Mszy Św., a którzy
często bardzo na nas czekali. Dziękujemy wszystkim, którzy nieco pokierowali naszą kolędą
wskazując na kolejność odwiedzania domów czy też przyjeżdżając po nas (szczególnie  na
wioskach),  a  także  częstując  posiłkiem.  Dziękujemy  za  składane  ofiary,  które  teraz,  przy
rosnących cenach pomogą nam utrzymać nasza katedrę, ogrzać w niedziele i święta świątynię. 
Bardzo dziękuję także naszym kapłanom, którzy każdego dnia, często zaraz po lekcjach w szkole,
udawali się na kolędę, właściwie nie mając ani jednego dnia wolnego od Bożego Narodzenia.
Bardzo im za to dziękuję. 

2. Gdyby ktoś chciał jeszcze zaprosić Księdza do swojego domu, aby wspólnie się pomodlić,
pobłogosławić  dom,  porozmawiać,  prosimy o  zgłoszenie  się  w zakrystii.  Od poniedziałku
wracamy to tradycyjnych godzin pracy kancelarii parafialnej.

3. Dzisiejsza niedziela jest już ostatnią przed tegorocznym Wielkim Postem. Przed nami Środa
popielcowa i czterdzieści dni szansy, aby Pan Bóg był rzeczywiście najważniejszy w naszym
życiu. Będą temu służyć nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje, ale nade wszystko będzie temu
służyć nasze osobiste zaangażowanie, do którego bardzo zachęcam.

4. W środę popielcową Msze Św. z posypaniem głów popiołem będą o godz. 7;00; 8:00; 9:00 i
18:00 Pamiętajmy o szczególnym charakterze tego dnia: obowiązek postu - tylko jeden posiłek
do syta, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

5. W najbliższy piątek pierwsze Drogi krzyżowe: po Mszy Św. o godz. 9:00 (dla dorosłych) oraz o
godz. 16:45 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), po której będzie dodatkowa Msza Św. o godz.
17:30. Drogę Krzyżową o godz. 16:45 będą prowadzić kolejno grupy dzieci i inne grupy.

6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą w tym roku w Wielkim Poście w niedziele o godz.
17:15 (45 min. przed Mszą Św. wieczorną)

7. Rekolekcje parafialne (także dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich) będą w tygodniu od V
niedzieli Wielkiego Postu. 

8. W Wielkim Poście rozpoczniemy także nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Pierwsze
spotkanie już za tydzień po Mszy Św. wieczornej w salce w Domu parafialnym.

9. Dzisiaj o godz. 10:00 kolejne spotkania dla dzieci i rodziców dzieci przygotowujących się do I
Komunii Św. (grupa II – dzieci ze szkoły podstawowej nr 1).

10.Również  dzisiaj  spotkanie  dla  kandydatów do bierzmowania:  Msza  Św.  o godz.  18:00,  a
następnie katecheza w katedrze.

11.W najbliższy wtorek - ostatni dzień przed Wielkim Postem, przypada czwarta rocznica śmierci
Księdza Biskupa Alojzego Orszulika. W intencji Śp. Pierwszego Biskupa Łowickiego będziemy
modlić się na Mszy Św. o godz. 9:00

12.Modliliśmy się tydzień temu i nadal chcemy pamiętać w modlitwie o Turcji i Syrii, o ofiarach
trzęsienia ziemi, ich rodzinach i wszystkich tak bardzo poszkodowanych. Zgodnie z zapowiedzią
dzisiaj  po  każdej  Mszy  Św.  przeprowadzamy  zbiórkę  do  puszek  jako  nasza  pomoc
poszkodowanym.

13.Zapraszamy na spotkanie katechetów pracujących w naszej Parafii - poniedziałek po Mszy Św.
wieczornej, ok. 18:30

14.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy w naszej Parafii:
Śp. Krystynę Jabłońską
Śp. Stanisława Kuźmińskiego
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


