
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - Łukowo 

14. V. 2023 r. – SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA  

 

Msze w Białym Tygodniu Dzieci Pierwszo Komunijnych będą o g. 16.30  w powiązaniu z 

Nabożeństwem Majowym w poniedziałek, wtorek i czwartek.  W środę Dzieci Komunijne 

jadą na pielgrzymkę do Sanktuarium maryjnego w Dąbrówce Kościelnej. Autobus odjedzie 

z pod kościoła o g. 16.15.                                                                                                               

W piątek zapraszam Dzieci do Rożnowa na mszę z uroczystym wręczeniem Pisma 

Świętego o g. 18.00.                                

                                                                                                     

We wtorek w święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski modlimy się za Ojczyznę.  

W środę i piątek Msza będzie o g. 9.00 w Domu Parafialnym.                                                                                                      

 

Młodzież Bierzmowania na próbę udaje się we wtorek do Parafii Miłosierdzia.                         

Autobus z pod kościoła w Łukowie odjedzie o g.18.40. Zabieramy z sobą karteczki do 

Bierzmowania. Uczniów uczęszczających do szkoły poza Rożnowem proszę o 

dostarczenie opinii od swojego katechety.                                                                                                                                                                                                                                               

Godzina skupienia przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania ze spowiedzią odbędzie 

się w Piątek w kościele w Rożnowie o g. 20.00. Zapraszam do uczestnictwa i wspólnej 

modlitwy o Ducha Św. razem z Młodzieżą wszystkich Rodziców i jeśli możliwe świadków.                                                                                                                           

Sakrament Bierzmowania udzielany będzie w poniedziałek 22 maja w Obornikach w 

Kościele Bożego Miłosierdzia o g.18.00.                                                                                                     

 

Rocznicę   I Komunii Uczniów z klas 4 przeżywać będziemy w przyszłą niedzielę 21 maja 

podczas Mszy dziękczynnej na którą zapraszam Dzieci z Rodzicami.  

 

Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałek i czwartek o g. 19.00 po Mszy. 

 

Zapraszam na Nabożeństwo Majowe przy Krzyżu w Żernikach w sobotę o g. 20.00. 

 

Bóg zapłać za wykonanie Kapliczki Matki Bożej przez firmę ślusarską Pana Zdzisława 

Michalskiego z Obornik, za jej zainstalowanie na krzyżu w Żernikach  P. Dominikowi 

Kołodziej i organizatorowi Panu Adamowi Sołtysowi Żernik. Bóg zapłać  P. Tomkowi 

za naprawienie kranu na Cmentarzu. Podziękowanie dla P. Michała Domagalskiego 

za remont kaplicy. Dziękuję za porządki przy naszym kościele Rodzicom Dzieci 

Pierwszo Komunijnych. Bóg zapłać za wszelkie ofiary i za dar ołtarza przeznaczony 

na zakup nowego ornatu do kościoła . Dziękuje Pani Katechetce za przygotowanie 

Dzieci do Uroczystości I Komunii.                               

Wszystkim w  nowym tygodniu : „Niech nam błogosławi i sprzyja ze swym Synem Panna 

Maryja” 


