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1. Dziś XI Niedziela Zwykła. Składam serdeczne podziękowania Księżom Biskupom oraz
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach i uczestniczyli w procesji Bożego Ciała.
Szczególne podziękowania tym, którzy przygotowali ołtarze: OO. Pijarom Cechowi Rzemiosł
mieszkańcom Popowa, i Neokatechumenatowi. Bóg zapłać Seminarium Duchownemu,
księżom i siostrom zakonnym, asyście procesyjnej ze wszystkich łowickich parafii, służbie
liturgicznej: p. Organiście i Chórowi Katedralnemu, oraz zespołom śpiewaczym: Ksinzoki,
Blichowiacy, Orkiestrze Miejskiej z Łowicza, p. Kościelnemu, ministrantom, lektorom,
bielankom, wszystkim niosącym chorągwie, Konfraterni św. Wiktorii, Bractwu Różańcowemu,
strażakom, Stowarzyszeniu Historycznemu im.10 Pułku Piechoty, pocztom sztandarowym
Szczególnie Dziękujemy panu Burmistrzowi i Urzędowi Miasta za troskę o dobre nagłośnienie
tej uroczystości. Wielkie Bóg zapłać!
2. Przypominamy, że dziś odbędą się procesje eucharystyczne w sąsiednich parafiach: z kościoła
Św. Ducha o godz. 1000 do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza, a także na Korabce o godz.
1000.
3. Do środy włącznie zapraszamy na godz. 1700 na codzienny Różaniec, Nieszpory o Najświętszym
Sakramencie i procesję. Na zakończenie dawnej Oktawy (w czwartek) procesją oraz
poświęceniem wianków w katedrze po Mszy Św. o godz. 900. Zakończenie obchodów „Bożego
Ciała” w Łowiczu w kościele SS. Bernardynek w czwartek o godz. 1800. Przewodniczył będzie
Ks. Radosław Sawicki.
4. Rozpoczynamy jednocześnie Misje Ewangelizacyjne przed Nawiedzeniem Naszej Parafii przez
Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku, które poprowadzi Ojciec Emilian ze zgromadzenia
Księzy Pallotynów. Dzisiaj nauki na wszystkich Mszach świętych. W kolejnych dniach nauki
misyjne będą głoszone według planu zamieszczonego w folderach. Zachęcamy poszczególne
stany – małżeństwa, młodzież, dzieci, osoby samotne, małżeństwa niesakramentalne, starszych
i chorych do odnalezienia czasu spotkań stanowych i do udziału w naukach. Szczególnie
zachęcamy do udziału w Dniu Miłosierdzia poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania. Zadbajmy
o udział wszystkich domowników w tych wydarzeniach.
5. Matka Boża w Jasnogórskim wizerunku przybędzie do nas w Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa – w piątek 23 czerwca. Po Mszy św. o godz. 900 przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie odmówimy Litanię do Najświętszego serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia.
Nabożeństwo Oczekiwania na Obraz Matki Bożej rozpoczniemy o godz. 1600. Następnie
wyjdziemy procesyjnie do skrzyżowania ul. Tkaczew i 3 Maja, aby powitać Matkę Bożą i
uroczyście wprowadzić Ją do naszej świątyni. Na tę procesję zapraszam asystę kościelną,
wszystkie wioski z chorągwiami, wszystkie wspólnoty parafialne, strażaków, Orkiestrę Miejską,
bielanki i służbę liturgiczną oraz wszystkich wiernych naszej parafii. Uroczystości będzie
przewodniczył ks. bp. Andrzej Franciszek Dziuba, nasz Ordynariusz.
6. W tym tygodniu przypada zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Z racji Misji
zapraszamy dzieci i młodzież do udziału we Mszach świętych i naukach dla nich
przeznaczonych w czasie Misji oraz na powitanie Obrazu Matki Bożej 23 czerwca o godz. 1600
jako na uroczystość zakończenia roku szkolnego i katechetycznego.
7. Bardzo dziękujemy członkiniom KŻR p.w. Św. Faustyny z Popowa, KŻR z ul Wschodniej, KŻR
z Zielkowic I, II i III, KŻR ze Strzelcewa, Mieszkańcom Świeryża II i Świeryża Doły oraz
wszystkim indywidualnym darczyńcom za ofiary składane na kwiaty do tronu Matki Bożej i na
organizację Uroczystości Nawiedzenia. Przy wyjściu z kościoła i przed głównymi drzwiami
możemy zaopatrzyć się w pamiątki Misji Świętych i Nawiedzenia. Szczególnie zachęcamy do
upamiętnienia tych wydarzeń poprzez umieszczenie w domach i mieszkaniach Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej.
8. W czwartek 22 czerwca na Mszy św. o godz. 1800 będziemy dziękowali Panu Bogu za 60 lat
posługi kapłańskiej J.E. Ks. bp. Alojzego Orszulika, pierwszego Biskupa Łowickiego.

Dostojnego Jubilata polecamy modlitwom wszystkich wiernych i zapraszamy wszystkich do
udziału w tej uroczystości.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: Śp. Annę Sujkowską i Śp. Mariannę Mika.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

