OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
16 września 2018
1. Dziś XXIV Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Różaniec i modlitwę do
Św. Michała Archanioła dziś i codziennie o godz. 1700.
2. We wtorek 18 września przypada święto Św. Stanisława Kostki,
patrona Polski, a szczególnie dzieci i młodzieży. Na wszystkich Mszach
świętych, a szczególnie w czasie Różańca modlić się będziemy o
wychowanie młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie w duchu wiary i
zdrowej tradycji naszego narodu. To także dzień imienin Ks. Kan.
Stanisława Majkuta, w intencji którego modlić się będziemy na Mszy
św. o godz. 900.
3. W środę, jak zawsze zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej
Łowickiej, po Różańcu, czyli o godz. 1730.
4. W piątek  21 września  przypada Święto Św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty. W tym dniu do naszej Bazyliki Katedralnej przybędzie
Nuncjusz Apostolski Abp. Salvatore Pennacchio aby przewodniczyć
Mszy świętej o godz. 1800 i odsłonić tablicę upamiętniającą setną
rocznicę obecności w Łowiczu Nuncjusza Apostolskiego Abp. Achillesa
Rattiego, późniejszego pp. Piusa XI. Wszystkich wiernych zapraszamy
do udziału w tych uroczystościach.
5. W najbliższą sobotę odbędzie się XIX Pielgrzymka Katechetów
i Nauczycieli. Zapisy przyjmuje Wydział Nauki Katolickiej w Kurii
Diecezjalnej. Z Łowicza pielgrzymi udadzą się na miejsce rozpoczęcia
pielgrzymki autokarem, który odjedzie ze Starego Rynku o godz. 8 00. Po
zakończeniu pielgrzymki autokar przywiezie uczestników z powrotem
do Łowicza.
6. Dzieci klas III Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na
Mszę Świętą i pierwsze spotkanie przygotowujące do I Komunii Świętej
w najbliższą niedzielę 23 września o godz. 1600.
7. Ks. Sebastian zaprasza kandydatów do Bierzmowania z klas 8 Szkoły
Podstawowej, którzy rozpoczynają drugi rok przygotowania, razem z
rodzicami na Mszę Świętą i pierwsze spotkanie formacyjne w niedzielę
23 września o godz. 1800.
8. Zachęcamy do zainteresowania się Kalendarzami Diecezji Łowickiej na
rok 2019 oraz aktualną prasą katolicką. Wszystko możemy znaleźć na
stoliku w nawie bocznej przy wyjściu z kościoła.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Teresę Senderską i
+Śp. Józefa Skrzypczyńskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

