
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu (19 marca 2023 r.)

1. Zapraszamy nadal  na nabożeństwa wielkopostne:  Droga krzyżowa w piątek o godz.  16:45
(najbliższa prowadzona przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Panem katechetą); oraz w
piątek po Mszy Św. o godz. 9:00, a także dzisiaj po Mszy Św. o godz. 12:00, prowadzona przez
Bractwo Różańcowe i Grupę Maryjną
Kolejne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:15

2. Jutro Uroczystość  Św. Józefa,  przeniesiona w kalendarzu liturgicznym z dziś (IV niedzieli
Wielkiego Postu). Msze Św. ku czci Św. Józefa w poniedziałek o godz.: 7:00; 8:00. 9:00 i 18:00.

3. W najbliższą sobotę uroczystość Zwiastowania Pańskiego i 11 rocznica erygowania diecezji
łowickiej. Mszy Św. o godz. 18:00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej F.
Dziuba, będą również obecni księża kanonicy. Nie będzie to Msza Św. niedzielna, ale Msza Św.
z uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy wszystkich na Mszę Św. niedzielną w
niedzielę, kiedy rozpoczniemy również nasze rekolekcje wielkopostne. W sobotę wieczorem
zapraszamy natomiast na Mszę Św. w rocznicę ustanowienia naszej diecezji.

4. Za tydzień (26 marca) w naszej Parafii tradycyjnie rekolekcje wielkopostne. Zaplanujmy sobie
już dzisiaj ten czas. 
Msze Św. z nauką rekolekcyjną będą w przyszłą niedzielę wg porządku niedzielnego oraz w
poniedziałek, wtorek i środę. o godz. 7:00 (dla dorosłych); 9:00 (dla dorosłych); 10:30 (dzieci klas
1-4); 12:00 (dzieci klas 5-8); 18:00 (dla dorosłych); 19:30 (dla dorosłych). 
Rekolekcje dla młodzieży szkół średnich ze szkół łowickich będą w tym samym czasie na hali
OSIR. 
Spowiedź każdego dnia podczas rekolekcji.
Msza Św. dla chorych, połączona z udzieleniem sakramentu chorych będzie w środę w czasie
rekolekcji o godz. 9:00. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Chciałowski, proboszcz z Legionowa

5. Dzisiaj o godz. 10:00 kolejne spotkania dla dzieci i rodziców przed I Komunią Św. Kolejne takie
spotkania - ostatnie już przed „egzaminem” i I Komunią Św.  będą w kwietniu (16 IV – grupa I;
23 IV – grupa II: szk. Podst. nr 1). 

6. Również dzisiaj spotkanie kandydatów do bierzmowania. Zapraszamy na Mszę Św. o godz.
18:00 i po Mszy Św. na konferencję.

7. Przypominamy, że trwają nauki przedmałżeńskie. Kolejne spotkanie dzisiaj po Mszy Św. o godz.
18:00 w Domu parafialnym.

8. Przypominamy również o zaproszeniu na tzw. Ekstremalną Drogę Krzyżową w najbliższy piątek
Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 19:00 u Ojców Pijarów. Więcej informacji na plakatach w
gablotach przed bazyliką.

9. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego
Dziękujemy za ofiary, które otrzymaliśmy w tym tygodniu:
Od Koła Żywego Różańca im. Św. Wiktorii z ul. Poznańskiej – 200 zł
Od Koła Żywego Różańca im. Bł. Bolesławy Lament z Zielkowic – 200 zł
Od mieszkańców Świeryża Pierwszego – 530 zł
Bóg zapłać

10.Bardzo prosimy o poinformowanie nas w kancelarii parafialnej lub w zakrystii gdzie w Wielką
Sobotę będą święcone pokarmy

11.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Rozalię Jankowską
Śp. Wiesława Walczaka
Śp. Zofię Paradowską
Śp. Stefana Klimkiewicza
Śp. Pawła Słomę
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


