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11 czerwca 2017
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy za zaproszenie na
spotkanie Koła Żywego Różańca w Zielkowicach III dziś o godz. 1500. Zachęcamy pozostałe
wspólnoty Kół Żywego Różańca do organizowania podobnych spotkań, w których chętnie
weźmiemy udział.
2. Wczoraj na Mszy św. o godz. 1030 bp. Wojciech Osial udzielił trzem alumnom V roku WSD
święceń diakonatu. Księżom diakonom życzymy wytrwałości w posłudze i przygotowaniu do
kapłaństwa i zapewniamy o pamięci w modlitwie.
3. Jutro bp. Andrzej Franciszek Dziuba na Mszy św. o godz. 1800 udzieli młodzieży naszej
parafii Sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy na tę uroczystość całe rodziny kandydatów,
a wszystkich wiernych zachęcamy do modlitwy o obfite owoce działania Ducha Świętego w
sercach młodzieży i w całej naszej parafii.
4. Zapraszamy do udziału w Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która
przypada w najbliższy czwartek 15 czerwca. Msze Św. rano o godz. 700i 900. Po Mszy Św. o
godz. 1030 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,
Ochotnicza Straż Pożarna i mieszkańcy Popowa i Wspólnota Neokatechumenalna z naszej
parafii.
5. Zapraszamy do udziału w procesji Bożego Ciała wszystkie zespoły liturgiczne i wspólnoty
parafialne oraz stowarzyszenia z pocztami sztandarowymi. Zapraszamy Łowicką Miejską
Orkiestrę. Dzieci I Komunii św. i młodzież, która jutro przyjmie sakrament Bierzmowania.
Bardzo prosimy, aby poszczególne wioski zatroszczyły się o przygotowanie i wzięcie
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.
6. 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 Św. Ducha.
W tym samym terminie jest też procesja na Korabce.
7. Rodziców i chrzestnych dzieci które będą miały chrzest w niedzielę 25 czerwca zapraszamy
na konferencję w piątek 16 czerwca o godz. 1830.
8. Od przyszłej Niedzieli – 18 czerwca rozpoczną się w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne
przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Program Misji możemy znaleźć
w przygotowanych folderach wyłożonych na bocznych ołtarzach. Dziękujemy za ofiary
złożone dziś na tacę, i do skarbonki z napisem Róża dla Matki Bożej a przeznaczone na
organizację uroczystości Nawiedzenia Obrazu MB w naszej parafii.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w
Niedzielę , Gościa Niedzielnego, Koronę Cierniową.
10.W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Irenę Bartos i +Śp. Juliana
Górczyńskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

