OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
7 czerwca 2020
1. Dziś przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
2. Młodzież klas VIII ze szkoły oo. Pijarów przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji
Bpa Wojciecha Osiala, jutro - w poniedziałek, 8 czerwca - na Mszy św. o godz. 1800.
3. Zapraszamy do udziału w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przypada
w najbliższy czwartek 11 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 II i Wspólnota Neokatechumenalna z naszej parafii.
4. 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. Od czwartku przez całą oktawę zapraszamy na
godz.1700 na Różaniec, Nieszpory o Najświętszym Sakramencie i Procesję Eucharystyczną.
5. 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. W tym samym terminie jest
też procesja w parafii na Korabce.

6. Dekret Biskupa Łowickiego przedłużający czas Komunii Świętej wielkanocnej
W związku z sytuacją pandemii koronawirusa utrudniającą realizację przykazania
kościelnego nakładającego obowiązek przystąpienia do Komunii Świętej w okresie
wielkanocnym przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Diecezji Łowickiej do Święta
Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii
Świętej wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków
katolika. Wszystkich, którzy nie wypełnili jeszcze tego obowiązku, gorąco proszę o
przystąpienie do spowiedzi i Komunii Świętej. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich
możliwości przystąpienia do spowiedzi.
Dziękuję wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego, katechetom oraz
służbom medycznym i sanitarnym za pełną poświęcenia służbę bliźniemu w czasie
epidemii. Zachęcam do modlitwy w intencji osób chorych i ustania epidemii
+ Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Łowicki
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszej „Niedzieli” znajdziemy artykuł o
Pielgrzymce Łowickiej do Częstochowy
8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności +Śp. Zenon
Tomaszkiewicz, +Śp. Wincenty Kolos, +Śp. Marianna Ziółkowska i +Śp. Teresa Sosnowska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

