
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III NIEDZIELA WIELKANOCY 

15 kwietnia 2018 
 

1. Dziś III Niedziela Wielkanocy.  
 

2. Drużyna piłkarska naszych najmłodszych ministrantów wystąpi 
rozgrywkach finałowych Turnieju o Puchar Biskupa Łowickiego w najbliższą 
sobotę, 21 kwietnia. Dziękujemy Księdzu Sebastianowi za opiekę 
i przygotowanie ministrantów. Drużynie życzymy sukcesów, a wszystkich 
zachęcamy do kibicowania i modlitwy o dalszy rozwój wspólnoty 
ministranckiej. 
 

3. Młodzież̇ szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy na XIV 

Diecezjalne Czuwanie Modlitewne w Intencji Powołań ́ w dniu 21 kwietnia 

o godz. 19
00 w Seminarium Duchownym w Łowiczu. Szanownych katechetów 

prosimy o przygotowanie list uczniów chętnych do udziału w tym spotkaniu. 

4. W najbliższą̨ - IV Niedziele ̨ Okresu Wielkanocnego, 22 kwietnia - zwaną 

Niedzielą Dobrego Pasterza modlić ́ się ̨ będziemy w intencji powołań́ 
kapłańskich i zakonnych. Ofiary składane na tace ̨ w tym dniu przeznaczone 

Bedą na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.  

5.  W zeszłą niedzielę – 8 kwietnia zakończyliśmy cykl Mszy świętych 
i spotkań formacyjnych przygotowujących dzieci klas III do Sakramentu 
Pokuty i I Komunii św. W najbliższą niedzielę – 22 kwietnia nie będzie już 
kolejnego spotkania. Informacje o indywidulanych spotkaniach rodzin 
z księdzem proboszczem, terminie spowiedzi świętej i odprawach 
liturgicznych zarówno dla I jak i dla II grupy dzieci komunijnych zostaną 
przekazane przez katechetów. 

6. Wyjazd na pielgrzymkę do Sejn i Wilna z Ks. Radosławem nastąpi w dniu 
18 kwietnia o godz. 600 z parkingu na Starym Rynku. 

7. Wspólnota Maryjna organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej 
Loretańskiej w Loretto niedaleko Wyszkowa, w dniu 12 maja. Bliższe 
informacje oraz numer kontaktowy do organizatora znajdziemy w gablocie 
ogłoszeń. 
 

8. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką. Jak zwykle możemy 
skorzystać z ofert Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Korony Cierniowej. 

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty: +Śp. Helenę 
Malewską, +Śp. Wiesławę Łukaszewską, +Śp. Edwarda Rybusa, +Śp. 

Mariana Walczaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 


