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1. Dziś IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. 
Na wszystkich Mszach świętych modlimy się w intencji powołań 
kapłańskich i zakonnych, a szczególnie w intencji Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łowiczu. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, 
a przeznaczone na utrzymanie naszego Seminarium. 

 
2. Zapraszamy na codzienny Różaniec o godz. 1700 i na Nabożeństwa 

Majowe o godz.1730. Zachęcamy do modlitwy przy kapliczkach i krzyżach 
przydrożnych. Dziękujemy mieszkańcom Popowa za Mszę św. przy 
kapliczce w dniu 3 maja i zachęcamy inne wioski do organizowania takich 
Mszy świętych. 

 
3. W poniedziałek – 8 maja, przypada uroczystość Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika. Zapraszamy na Msze św. o 700, 730, 800, i 900. Główna Msza 
św. w intencji zbiorowej o godz. 1800. 

 
4. W najbliższą sobotę -13 maja przypada 100 rocznica Objawień Matki 

Bożej w Fatimie. W tym dniu w sposób szczególny będziemy się jednoczyć 
w modlitwie z wiernymi zgromadzonymi na uroczystościach 
jubileuszowych w Fatimie, wśród których będą też pielgrzymi z naszej 
parafii pod opieką Ks. Sebastiana Antosika. Zapraszamy na Różaniec 
i Nabożeństwo Majowe. 

 
5. W najbliższą Niedzielę grupa dzieci z klas III Szkoły Podstawowej 

z Niedźwiady, Popowa, Zielkowic i ze szkoły OO. Pijarów będzie 
przeżywała uroczystość I Komunii św. na Mszy św. o godz. 1030. 
Spotkania przygotowujące do liturgii tej uroczystości odbędą się 
w najbliższym tygodniu w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 1600. 
Spowiedź dzieci i rodziców przed uroczystością odbędzie się w piątek 
12 maja o godz. 1600. Obecność uczestników planowanej uroczystości na 
tych spotkaniach jest konieczna. 

 
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy 

zaopatrzyć się w Niedzielę, Gościa Niedzielnego, 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 pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Grzegorza 

Dąbrowskiego; +Śp. Zofię Bogucką; Śp. Jadwigę Żabka. Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie… 


