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1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

2.Także dzisiaj o godz. 1700 w Kościele Dobrego Pasterza odbędzie się uroczysta Msza św. pod 
przewodnictwem Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby w XX Rocznicę Pielgrzymki Św. Jana Pawła II do 
Łowicza. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości.
3. Dziękuję wszystkim wiernym naszej parafii, którzy wzięli udział w Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w czasie Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, jakie przeżywaliśmy w ostatnią 
Niedzielę, Poniedziałek i Wtorek. Dziękujemy także młodzieży klas VIII Szkół Podstawowych także 
świadkom i rodzinom za piękne i godne przeżycie uroczystości udzielenia Sakramentu 
Bierzmowania celebrowanej przez Bp. Andrzeja Franciszka Dziubę w ostatnią środę w naszej 
Katedrze.

4. Zbliżamy się do końca roku szkolnego i katechetycznego. Młodzież szkół średnich zapraszamy na 
Mszę świętą na zakończenie nauki w środę 19 czerwca o godz. 800. Uczniów Szkól Podstawowych 
razem z rodzicami i gronem pedagogicznym zapraszamy na Mszę Świętą Dziękczynną za miniony 
rok szkolny w najbliższą niedzielę 23 czerwca o godz. 1030.
5. Zapraszamy do udziału w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przypada 
w najbliższy czwartek 20 czerwca. Msze Św. rano o godz. 700i 900. Po Mszy Św. o godz. 1030 pod 
przewodnictwem Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby z Katedry wyruszy Procesja Eucharystyczna 
ulicami: Stary Rynek, 11 Listopada, Koński Targ, Tkaczew, 3 Maja ponownie na Stary Rynek. 
Po procesji Msza Św. ok. godz. 1300. Wieczorna Msza Św. o godz. 1800. Ołtarze przygotowują: OO 
Pijarzy, Rzemieślnicy, mieszkańcy Świeryża I i Wspólnota Neokatechumenalna z naszej parafii.
6. Zapraszamy do udziału w procesji Bożego Ciała wszystkie zespoły liturgiczne i wspólnoty 
parafialne oraz stowarzyszenia z pocztami sztandarowymi. Zapraszamy Łowicką Miejską Orkiestrę i 
Zespoły Ludowe Ksinzoki, i Masovia, dzieci I Komunii św. i młodzież, która przyjęła Sakrament 
Bierzmowania. Bardzo prosimy, aby poszczególne wioski zatroszczyły się o przygotowanie a 
następnie udział w procesji wszystkich chorągwi. Zachęcamy, aby jak najwięcej osób przybyło w 
strojach ludowych, dając w ten sposób świadectwo wierności tradycji i prezentując piękno folkloru 
łowickiego. Zachęcamy do udekorowania naszych domów i ulic (szczególnie wzdłuż trasy procesji) 
poprzez przyozdobienie balkonów symbolami eucharystycznymi czy flagami. Prosimy 
o nieparkowanie samochodów na trasie procesji. Płatki kwiatów do sypania w czasie procesji można 
przynosić do środy włącznie. Próba dla dzieci, które chcą sypać kwiatki na procesji: w poniedziałek i 
wtorek o godz. 1630. Od czwartku przez całą oktawę zapraszamy na godz.1700 na Różaniec, 
Nieszpory o Najświętszym Sakramencie i Procesję Eucharystyczną.
7. Jak co roku w Niedzielę po Bożym Ciele asysta z naszej parafii uczestniczyć będzie w Procesji 
Eucharystycznej, która rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1000 w kościele Dobrego Pasterza. W tym 
samym terminie jest też procesja w parafii na Korabce.
10. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności +Śp. Zofia Sochala i 
+Śp. Jerzy Słoma. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


