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1. Dziś VI Niedziela Wielkanocy i jednocześnie pierwsza Niedziela miesiąca
Maja. Po każdej Mszy św. modlimy się w intencji powołań kapłańskich
i zakonnych w naszej diecezji i w całym kościele powszechnym.
2. Rozpoczął się miesiąc Maj. Zapraszamy na codzienne nabożeństwa
Majowe po modlitwie różańcowej, czyli o godz. 1730. Zachęcamy także do
śpiewania litanii przy kapliczkach na wioskach. Jeśli otrzymamy informację
o kultywowaniu tej tradycji, chętnie odwiedzimy wiernych w czasie
modlitwy.
3. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej, panu sołtysowi i wszystkim
mieszkańcom Popowa za pięknie przygotowana oprawę Mszy świętej przy
kapliczce w Popowie w dniu 3 maja. Zachęcamy inne wioski do
organizowania Mszy świętych o błogosławieństwo Boże w pracach na roli dla
pomyślnego zebrania obfitych plonów, tym bardziej, że zgodnie z tradycją,
w tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Modlitw
o Urodzaje. Tę intencję dołączymy do naszej codziennej modlitwy
różańcowej i nabożeństwa majowego.
4. Dzieci z klas III ze Szkół Podstawowych z Niedźwiady, Popowa, Zielkowic
i ze szkoły Ojców Pijarów będą miały odprawy liturgiczne w najbliższym
tygodniu w Poniedziałek Wtorek i Środę o godz. 1600. W Piątek dzieci i
rodzice przystąpią do sakramentu pokuty. W najbliższą Niedzielę na Mszy
świętej o godz. 1030 odbędzie się Uroczystość I Komunii św.
5. W tym tygodniu we wtorek, 8 maja, przypada Uroczystość Św.
Stanisława, Biskupa i Męczennika, patrona Polski. Zapraszamy na Msze
święte o godz. 700, 800, 900 i 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie tzw. Mszą
świętą zbiorową w intencji wszystkich zmarłych i żyjących Stanisławów.
Można jeszcze zgłaszać intencje.
6. W najbliższą niedzielę 13 maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, która kończy okres Wielkanocy w liturgii. Przypominamy, że tym
samym kończy się wyznaczony drugim przykazaniem kościelnym czas
Komunii wielkanocnej.
7. Zachęcamy do udziału w 363 Łowickiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną
Górę, która rozpocznie się w poniedziałek 14 maja Mszą Świętą o godz. 600
w kościele Sióstr Bernardynek. Pielgrzymka, wchodzi do Częstochowy 19
maja, powrót autokarami 20 maja. Wpisowe wynosi 40 zł. Zapisy są
prowadzone u Sióstr Bernardynek w Łowiczu. Na pielgrzymkę zapisać się
będzie można także na szlaku pielgrzymim.
8. W ostatnim czasie w z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Bronisławę
Wiśniewską. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

