
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XII N IEDZIELA ZWYKŁA 

24 czerwca 2018 
 
 

1.Dziś XII Niedziela Zwykła.  
 
2. Władza Diecezjalna skierowała naszego wikariusza Ks. Radosława 
Sawickiego do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Skierniewicach. Dziękujemy Księdzu 
Radosławowi za posługę kapłańską w naszej świątyni, za sprawowane Msze 
święte, prowadzone nabożeństwa, wygłoszone homilie. Dziękujemy za pracę 
katechetyczną w Szkole Średniej nr 2 na Blichu. Szczególnie dziękujemy za 
piękne rozważania w czasie tegorocznej Drogi Krzyżowej dla mieszkańców 
Łowicza. Wielu wiernych zapamięta także pielgrzymki autokarowe, które 
ksiądz organizował i którym przewodniczył. Dziękują życzymy jednocześnie 
łaski Bożej i życzliwości parafian oraz sukcesów w pracy katechetycznej 
i duszpasterskiej w nowej parafii w Skierniewicach.  
 
3. W ostatnim tygodniu czerwca zapraszamy na codzienny Różaniec 
o godzinie 1700 i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa o godz. 
1730. Od lipca rozpoczniemy nabożeństwa ku czci Najdroższej Krwi 
Chrystusa, również o 1730. 
 
4. W najbliższy piątek przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800. 
 
5. Od dzisiejszej Niedzieli w Bazylice Katedralnej będzie obowiązywał 
wakacyjny plan służby Bożej. W Niedziele lipca i sierpnia sprawować będziemy 
w Mszę św. o godz. 2000. Nie będzie jednak Mszy świętych w kościele Św. 
Leonarda o godz. 1130. W dni powszednie lipca i sierpnia nie będzie Mszy 
świętej o godz. 730, a kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki środy 
i piątki w godzinach od 1000 do 1200, a we wtorki i czwartki od 1600 do 1700.  
 
6. Wyjątkiem od tego planu będzie układ Mszy świętych w najbliższą Niedzielę 
1 lipca z racji koncertu Chóru Filharmonii Łódzkiej inaugurującego XIX 
Festiwal „Kolory Polski”. Koncert rozpocznie się o godzinie 1930, dlatego Msza 
św. o godzinie 2000 będzie sprawowana w kościele św. Leonarda. 
 
7. Parafia Św. Ducha w Łowiczu organizuje Katechezy dla Narzeczonych 
w okresie wakacji. Katechezy rozpoczną się 5 lipca i będą trwały do 30 
sierpnia w każdy czwartek o godz. 1900 

 
8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Mariannę Frankowską i +Śp. Jana 
Bąbińskiego Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


