
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

17 września 2017 

1.Dziś XXIV Niedziela Zwykła. Dziś na Mszy św. o godz. 1200 w sposób szczególny 
będziemy modlić się w intencji żołnierzy i ludności cywilnej, którzy zginęli 
wskutek agresji Rosji Sowieckiej na Polskę rozpoczętej 17 września 1939 roku. 
Dziś przypada 78 rocznica tamtych wydarzeń. 

2.Dzieci klas III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy dzisiaj na godz. 
1600 na Mszę św. i spotkanie rozpoczynające całoroczne przygotowanie 
do I Komunii św. 

3.Zapraszamy na Różaniec i modlitwę do Św. Michała Archanioła dziś 
i codziennie o godz.1700. W najbliższą sobotę 23 września wyjątkowo po Mszy 
św. o godz. 900. 

4.Jutro 18 września przypada Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski, 
a  szczególnie dzieci i młodzieży. Na wszystkich Mszach świętych i w czasie 
Różańca modlić się będziemy o wychowanie młodego pokolenia w naszej 
Ojczyźnie w wierze i zdrowej tradycji naszego narodu. Dzieci i młodzież 
zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Komunii św. w czasie Mszy świętych o 700, 
730, 800, 900 i 1800. To także dzień imienin Ks. kan. Stanisława Majkuta, w 
intencji którego modlić się będziemy szczególnie na Mszy św. o godz. 900. 

5.W środę, jak zawsze, zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Łowickiej 
po Różańcu, czyli około godz. 1730. 

6.W czwartek przypada Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy 
o godz. 900 jak zawsze modlitwa i procesja z Najświętszym Sakramentem. 

7.Dzieci z klas IV Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy 
na  pielgrzymkę do Lichenia, sobotę 23 września. Wyjazd ze Starego Rynku 
o godz. 700. Zapisy przyjmują katecheci. 

8.W najbliższą sobotę odbędzie się także Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do 
Domaniewic. Zapisy na wyjazd autokarowy przyjmujemy w zakrystii lub 
kancelarii.  

9.Siostra Justyna zaprasza dzieci na spotkania scholii w najbliższą sobotę 
23 września o godz. 1000 w sali na plebanii. 

10.Ks. Sebastian zaprasza uczniów klas II i III Gimnazjum na spotkanie 
rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
w najbliższą Niedzielę 24 września po Mszy św. o godz. 1200. Animatorzy grup 
mają spotkanie w najbliższy czwartek po Mszy św.  o godz. 1800 u Ks. 
Sebastiana. 

11.Zachęcamy do zainteresowania się kalendarzami Diecezji Łowickiej na rok 
2018, nowymi, bardzo ładnymi, pocztówkami ze zdjęciami z naszej Bazyliki 
Katedralnej, a także prasą katolicką. Wszystko to możemy znaleźć na stoliku 
przy bocznym wyjściu ze świątyni. 

12.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Ireneusza Siekierskiego 
i +Śp. Genowefę Ratajewską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


