OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCY
14 maja 2017
1. Dziś V Niedziela Wielkanocy. W czasie Mszy św. o godz. 1030 odbędzie się
uroczystość I Komunii św. dla grupy dzieci z klas III Szkoły Podstawowej
z Niedźwiady, Popowa, Zielkowic i ze szkoły OO. Pijarów. Przez najbliższy tydzień po
uroczystości dzieci będą uczestniczyły w codziennych nabożeństwach majowych
i wieczornych Mszach świętych, dziękując za dar zjednoczenia z Panem Jezusem.
2. Dla dzieci z Klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 Uroczystość I Komunii świętej
odbędzie się w następną Niedzielę - 21 maja 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 19 maja o godz. 1600.
3. W tym tygodniu we wtorek przypada Święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana
i męczennika. Przez Jego wstawiennictwo modlić się będziemy w intencji naszej
Ojczyzny.
4. 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 w dniu 21 maja
o godz. 1500.
5. Zapraszamy młodzież klas III Gimnazjum przygotowującą się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania wraz z rodzicami na spotkania kwalifikujące do przyjęcia
tego sakramentu. Młodzież z gimnazjum w Popowie zapraszamy 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.
6. Szanownych państwa katechetów zapraszamy na spotkanie w dniu jutrzejszym
– 15 maja o godz. 1900 w Sali Łowickiej Domu Parafialnego.
7. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele
inwestycyjne w naszej parafii. Przypominamy, że trwają prace budowlane w kaplicy
pogrzebowej na cmentarzu. Ufamy, że uda się je zakończyć w tym roku do
Uroczystości Wszystkich Świętych. W najbliższą niedzielę ofiarami składanymi do
puszek będziemy mogli wesprzeć Katolicku Uniwersytet Lubelski.
8. Zachęcamy do udziału w konkursie internetowym pod hasłem „Identyfikacja
kapliczek w Gminie Łowicz”. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć Na
stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz pod zakładką „aktualności”. Honorowym
patronem tego konkursu jest ks. Bp. Józef Zawitkowski.
9. 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.
10.
W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
zmarłych: +Śp. Stanisławę Zakrzewską i +Śp. Stefana Staniszewskiego Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie

