IX NIEDZIELA ZWYKŁA
3 czerwca 2018
1. Dziś IX Niedziela Zwykła.
2. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do pięknego obchodu Uroczystości
Bożego Ciała. Dziękujemy służbie liturgicznej, bielankom, Konfraterni Św.
Wiktorii Bractwu Różańcowemu, Kołom Żywego Różańca, zespołom parafialnym,
asyście procesyjnej, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej, wspólnotom, które
przygotowały ołtarze – oo Pijarom, Rzemieślnikom i przedsiębiorcom, OSP
i mieszkańcom Strzelcewa i wspólnocie Neokatechumenalnej, orkiestrze, zespołom
śpiewaczym Blichowiacy, Ksinzoki, Masovia, panu kościelnemu i panu organiście
oraz wszystkim wiernym za udział w tym wydarzeniu.
3. Do czwartku zapraszamy codziennie
na Nieszpory o Najświętszym
Sakramencie, Nabożeństwo Czerwcowe i procesję Eucharystyczną. o godz. 1700.
Dziś delegacja z naszej Parafii weźmie udział w procesji Eucharystycznej, która
wyruszy z kościoła Dobrego Pasterza po Mszy św. o godz. 10 00. W tym samym
czasie odbędzie się procesja na Korabce.
4. W najbliższy czwartek – Pierwszy Czwartek Miesiąca – na zakończenie dawnej
Oktawy Bożego Ciała w czasie Mszy św. odbędzie się obrzęd poświęcenia wianków,
aby Bóg zachował rośliny, uprawy, zioła i kwiaty od klęsk żywiołowych jako
skuteczne lekarstwo oraz zdrowe pożywienie dla ludzi i zwierząt.
5. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostry
Bernardynki zapraszają na Mszę świętą o godz. 1800 i procesję Eucharystyczną na
zakończenie obchodów Bożego Ciała w Łowiczu.
6. Wczoraj w naszej Bazylice Katedralnej bp Andrzej Franciszek Dziuba udzielił
święceń kapłańskich sześciu diakonom WSD w Łowiczu. Gratulujemy księżom
neoprezbiterom otrzymanego daru i zapewniamy o modlitwie, w której prosić
będziemy wytrwałość i uświęcenie w służbie Chrystusowi i Kościołowi w Diecezji
Łowickiej.
7. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy wraz z rodzicami na rozmowy z ks.
proboszczem i ks. Sebastianem decydujące o dopuszczeniu do przyjęcia tego
sakramentu:
4 czerwca  poniedziałek, godz. 1600  grupa o. Dawida ze szkoły oo. Pijarów;
5 czerwca  wtorek, godz. 1600  uczniowie p. Renaty ze szkoły w Popowie,
6 czerwca  środa, godz. 1600 – uczniowie s. Małgorzaty ze szkoły numer 1 i 2;
7 czerwca  czwartek, godz. 1600  grupa p. Piotra Sumińskiego i p. Tomasza Walczaka;
8 czerwca  kandydaci, godz. 1600  z grupy p. Jolanty Karczewskiej i p. Piotra Papierzewskiego;
9 czerwca  od godz. 1000  pozostali kandydaci.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na Blichu zaprasza na III Piknik Rodzinny
w najbliższą Niedzielę – 310 czerwca w godz. Od 1100 do 1700.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych+ Stefanię Żaczek, +Eugeniusza
Korlińskiego i + Henryka Haczykowski. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

