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1. Dziękujemy  za  uczestnictwo  w  nabożeństwach  wielkopostnych.  Wielu  naszych  Parafian
uczestniczy w Drodze Krzyżowej: w piątki po Mszy Św. o godz. 9:00 (dla dorosłych), oraz o
godz. 16:45 (dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Dziękujemy grupie Odnowy w Duchu Św. oraz
Rodzinom i Młodzieży za przygotowanie ostatnich nabożeństw. 
Najbliższe  nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej  poprowadzą:  w piątek  rano  -  Grupa  Maryjna  i
Bractwo Różańcowe,  natomiast  o  16:45 -  młodzież  przygotowująca się  do Bierzmowania.
Przypominamy również, że w niedziele po Mszy Św. o godz. 12:00 jest Droga Krzyżowa
prowadzona przez Bractwo Różańcowe i Grupę Maryjną.
Szczególnie zapraszamy wszystkich Parafian na Gorzkie Żale - w niedziele o godz. 17:15 (przed
Mszą Św. wieczorną). Zachęcamy szczególnie osoby, które może nigdy nie chodziły na to
nabożeństwo. Warto zacząć.

2. W Wielkim Poście staramy się pamiętać o jałmużnie. Dzisiaj mamy okazję wesprzeć misjonarzy.
Tradycyjna zbiorka wielkopostna Ad gentes – Dzieło pomocy misjonarzom – odbywa się w tą
niedzielę w całej Polsce. Koszyczki wystawione są przy bocznych ołtarzach.

3. Rozpoczęliśmy nauki przedmałżeńskie. Dzisiaj drugie spotkanie – po Mszy Św. wieczornej w
salce w Domu Parafialnym.

4. 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)

5. 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).

6. Otrzymaliśmy zaproszenie na X jubileuszowy Diecezjalny Dzień Kobiet – wydarzenie, które 
będzie miało 11 marca (sobota). Rozpocznie się o godz. 9:00 w Centrum Kultury i Sztuki w 
Skierniewicach. W programie wykłady, świadectwa, przedstawienie teatralne. W centrum 
wydarzenia będzie Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby. Aby 
się zapisać należy wysłać SMS pod nr 666 026 781 ze swoim imieniem i miejscowością.

7. Za tydzień w niedzielę swoje imieniny będzie obchodził ks. Grzegorz. Chcemy szczególnie
pamiętać o ks. Grzegorzu w modlitwie podczas Mszy Św. o godz. 10:30

Przeżywajmy  owocnie  ten  szczególny  czas  jakim  jest  Wielki  Post.  Pamiętajmy  też  o
przypadającym w tym tygodniu dniu 8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet


