
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA ZWYKŁA

20 lutego 2021

1. Dziś VII Niedziela Zwykła.

2.  Narzeczonych  zapraszamy  na  kolejną  katechezę  w przygotowaniu  do
Sakramentu  Małżeństwa  dziś  o  godz.  1900 w Sali  Łowickiej  Domu
Parafialnego.

3.  W dniu jutrzejszym przypada trzecia rocznica śmierci I Biskupa Łowickiego
Alojzego Orszulika. Zapraszamy na Mszę św. w jego intencji, o godz. 1800

której przewodniczył będzie J.E. Andrzej Franciszek Dziuba Biskup Łowicki. 

4. We wtorek - 22 lutego -przypada Święto Katedry św. Piotra, którą uznaje się
za matkę wszystkich świątyń chrześcijańskich. Jest to święto przypominające
nam prawdę o prymacie Św. Piotra i  jego następców oraz o powinności
zachowania posłuszeństwa i ducha jedności w Kościele powszechnym. W tych
intencjach modlić się będziemy na Mszach św. oraz w modlitwie różańcowej.

5. Również we wtorek - trzeci wtorek miesiąca - zapraszamy na Mszę św. o
godz. 1800 i po niej nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła

6. Po spotkaniu kolędowym z mieszkańcami ulicy 1 Maja i Klickiego oraz ulic
przyległych,  które  odbyło  się  w  minioną  środę,  możemy  tegoroczne
„kolędowanie” uznać za zakończone. Choć odbyło się ono w formie zastępczej
warto  podkreślić  dobre  świadectwo  wiernych  naszej  parafii,  którzy
uczestniczyli we Mszach św. i nabożeństwach w intencji rodzin oraz życzliwość
wyrażoną w słowach i złożonych ofiarach. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
za wspólną modlitwę i okazane dobro. Ufamy, że kolęda w następnym roku
odbędzie się już w tradycyjnej formie.

7. Młodzież klas VIII wraz z rodzicami i rodzeństwem zapraszamy na Mszę św.
i  kolejne  spotkanie  w  przygotowaniu  do  Sakramentu  Bierzmowania  w
najbliższą Niedzielę 27 lutego o godz. 1800.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć
przy bocznym wyjściu ze świątyni.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych 
+Śp. Jana Lebiodę
+Śp. Barbarę Matulkę
+Śp. Tomasza Łopatkę
+Śp. Janinę Kosiorek - Kuś



+Śp. Janinę Czapnik
+Śp. Edwarda Dąbrowskiego
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


