
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCY

19 maja 2019

1. Dziś, w V Niedzielę Wielkanocy, na Mszy św. o godz. 1030 grupa dzieci z klas III Szkoły 
podstawowej nr 1 przystąpi do I Komunii Świętej. Przez najbliższy tydzień po uroczystości 
dzieci będą uczestniczyły w codziennych Nabożeństwach Majowych i wieczornych Mszach 
świętych, dziękując za dar zjednoczenia z Panem Jezusem.

2. Dzieci klas IV szkoły podstawowej będą miały swoją Uroczystość Rocznicy Pierwszej 
Komunii Świętej za tydzień – w niedzielę 26 maja na Mszy świętej o godz. 1030. Spowiedź 
dzieci odbędzie się w piątek 24 maja o godz. 1600.

3. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w naszej Bazylice Katedralnej codziennie po 
modlitwie różańcowej, czyli o godz. 1730. Zachęcamy do modlitwy przy kapliczkach i 
krzyżach przydrożnych.

4. W tym tygodniu w środę 22 maja przypada XV rocznica sakry biskupiej i ingresu do 
Katedry Łowickiej naszego Pasterza Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby. Zapraszamy do 
modlitwy w intencji Dostojnego Jubilata na każdej Mszy świętej w tym dniu, a szczególnie 
w czasie Różańca o godz. 1700 Nabożeństwa Majowego o godz. 1730.

4. Wspólnota Maryjna organizuje następujące pielgrzymki: 8 czerwca – do Niepokalanowa, 
Jaktorowa i Miedniewic; 21 lipca – do Lichenia i Świnic Warckich, 25 sierpnia do 
Częstochowy. Informacje i zapisy pod numerem telefonu podanym w gablocie ogłoszeń.

5. Zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej na wyjazd wakacyjny do Białki Tatrzańskiej 
w dniach od 1 do 10 lipca. Zgłoszenia przyjmuje ks. Bogdan.

6. Siostra Małgorzata zaprasza dziewczęta z klas ósmych szkoły podstawowej i starsze na 
wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy do Zakopanego w dniach 30.06 – 05.07. Siostra 
zaprasza także dziewczęta i chłopców od 16 roku życia na rekolekcje Ruchu Czystych 
Serc w terminie 29.07 – 05.08. Bliższe informacje i zapisy u siostry Małgorzaty.

7 Dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą niedzielę na tacę, a przeznaczone na cele 
inwestycyjne. Zebraliśmy na tace inwestycyjną 6161 zł. Serdeczne „Bóg zapłać!” 
wszystkim ofiarodawcom. W przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć Katolicki 
Uniwersytet Lubelski dobrowolnymi ofiarami składanymi do puszek po Mszach świętych.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy: +Śp. Czesława Michalaka; +Śp. Jana 
Wojciechowskiego; +Śp. Jana Gajewskiego; +Śp. Teres Witkowską. Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie.


