
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu (12 marca 2023 r.)

1. Trwają nabożeństwach wielkopostne. Bardzo dziękuję rodzicom za udział, razem z dziećmi, w
Dogach  Krzyżowych.  Najbliższą  w  piątek  o  godz.  16:45  poprowadzą  dzieci  ze  Szkoły
podstawowej nr 1. Przypomnę, że w piątek jest też Droga Krzyżowa po Mszy Św. o godz. 9:00.
Zapraszamy również na Gorzkie Żale – dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. o
godz.  17:15 (przed  Mszą  Św.  wieczorną).  Zachęcamy szczególnie  osoby,  które  nigdy nie
chodziły na to nabożeństwo. 

2. Zbliżamy się do naszych rekolekcji wielkopostnych, które będą od V niedzieli Wielkiego Postu
(26 marca). Zaczniemy w niedzielę, zakończymy w środę. Już dzisiaj zaplanujmy sobie ten czas.
Msze Św. będą o godz. 7:00; 9:00; 10:30 (dzieci); 12:00 (dzieci); 18:00; 19:30. Rekolekcje dla
młodzieży szkół średnich ze szkół łowickich będą w tym samym czasie na hali OSIR – u. Bardzo
prosimy o kontakt osoby, które zamówiły Msze Św. 27, 28, 29 III na godz. 8:00.

3. W  ubiegłym  tygodniu.  Wspieraliśmy  misjonarzy.  Podczas  tradycyjne  zbiórki  Ad  Gentes
zabraliśmy 2007 zł. Dziękuję również za wspieranie Parafii w tym czasie zimowym, kiedy
ponosimy ogromne koszty związane z ogrzewaniem katedry i budynków parafialnych; natomiast
za tydzień w IV niedzielę Wielkiego Postu ofiary składane na tacę będą przeznaczone na kwiaty
do Grobu Pana Jezusa. Chciałby tez podziękować za dwie ofiary jakie otrzymaliśmy już na
kwiaty do Grobu Pańskiego od KŻR: z Zielkowic II – 150 zł; z Zielkowic I – 220 zł. 

4. Przypominamy, że trwają nauki przedmałżeńskie.
5. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy za tydzień w niedzielę na Mszę Św. o godz. 18:00 i

po Mszy Św. na konferencję.
6. Dzisiaj i za tydzień o godz. 10:00 kolejne spotkania dla dzieci i rodziców przed I Komunią Św.
7. Caritas Diecezji Łowickiej dziękuje wszystkim Parafianom, którzy wspierają Caritas, zachęcając

nas jednocześnie  do przekazywania  1.5% przy rozliczanie  podatku dochodowego na rzecz
Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej (informacje na ulotkach i plakacie oraz stronie internetowej
Fundacji)

8. Organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Łowiczu zapraszają do zapisywania się poprzez
stronę internetową na tę szczególną Drogę Krzyżowa, licząca 43 km., która będzie miała miejsce
w piątek 24 marca i rozpocznie się Mszą Św. o godz. 19:00 u Ojców Pijarów. Więcej informacji
na plakatach w gablotach przed bazyliką.

9. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi ks. Grzegorz, pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. Chcemy
pamiętać szczególnie podczas Mszy Św. o godz. 10:30, dziękując Panu Bogu za dar kapłaństwa
ks. Grzegorza i jego pełną poświęcenia posługę w naszej Parafii.

10.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Teresę Kapruziak
Śp. Juliana Chlebnego
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Przeżywajmy owocnie ten szczególny czas jakim jest Wielki Post. 


