
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI NIEDZIELA WIELKANOCY 

21 maja 2017 
1. Dziś VI Niedziela Wielkanocy. W czasie Mszy św. o godz. 1030 odbędzie się 

Uroczystość I Komunii św. dla dzieci z klas III Szkoły Podstawowej Nr 1. 
w  Łowiczu. Przez najbliższy tydzień dzieci będą uczestniczyły 
w  Nabożeństwie Majowym i wieczornej Mszy św. dziękując za dar 
zjednoczenia z Panem Jezusem.  

  
2. Trwa miesiąc Maj. Zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 

1700 i Nabożeństwa Majowe o godz. 1730. Zachęcamy do modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach przydrożnych oraz do organizowania przy nich 
Mszy św.. Dziękujemy mieszkańcom Zielkowic I za zaproszenie na Mszę 
św. przy kapliczce, która będzie sprawowana dzisiaj o godz. 1500.  

3. Młodzież klas III Gimnazjum przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania zapraszamy wraz z rodzicami na spotkania kwalifikujące 
do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież z gimnazjum w  Popowie 
zapraszamy jutro, w poniedziałek 22 maja na godzinę 1900. Uczniów ze 
szkoły OO.  Pijarów zapraszamy we wtorek, 23 maja na godz. 1900, a 
uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 2 oraz pozostałych kandydatów w środę 24 
maja również na godz. 1900. Na rozmowę z ks. Proboszczem przynosimy 
zeszyt do religii i osobisty Kalendarz Liturgiczny jako świadectwo 
uczestniczenia przez cały rok szkolny w przygotowaniu do Bierzmowania. 

4. Papież Franciszek podniósł do godności arcybiskupa i mianował 
Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie kapłana naszej diecezji 
Ks.  dr Andrzeja Józwowicza. Święcenia biskupie czcigodnego Nominata 
odbędą się w najbliższą sobotę w naszej Bazylice Katedralnej na Mszy św. 
o  godz. 1100. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości i do modlitwy 
w  intencji Ks. Abp. Andrzeja o łaski Boże potrzebne do wypełnienia 
powierzonej mu posługi. 

5.   Zachęcamy do udziału w 362 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną 
Górę, która  wyruszy już w następny poniedziałek 29 maja po Mszy 
Świętej o godz. 6.00 z kościoła Sióstr Bernardynek w Łowiczu, aby 
dotrzeć do  Częstochowy 3 czerwca w sobotę przed Uroczystością Zesłania 
Ducha świętego. Na  pielgrzymkę można się zapisać w zakrystii 
i kancelarii parafialnej. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy 
zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę i Koronę Cierniową. 
Na  ołtarzach bocznych wyłożone są foldery z informacją o nawiedzeniu 
naszej parafii przez Matkę Bożą w Jasnogórskiej Ikonie oraz 
o  poprzedzających nawiedzenie Misjach Parafialnych. Zachęcamy 
do  zapoznania się z planem tych ważnych dla naszej wspólnoty 
wydarzeń.  

7.  W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy 
zmarłych: +Śp. Wandę Pietrzak, +Śp. Mirosława Koczywąsa, +Śp. 



Stanisława Aleksndrowicza, +Śp. Wiesława Piekacza. Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie. 


