OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7 października 2018
1. Dziś XXVII Niedziela Zwykła, pierwsza w miesiącu październiku. Po każdej
Mszy świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlimy się o
powołania kapłańskie i zakonne. Dziś także obchodzimy Święto Matki Bożej
Różańcowej ustanowione przez Papieża Piusa V w 1572 roku jako votum
dziękczynne za zwycięstwo wojsk chrześcijańskich nad Imperium Osmańskim pod
Lepanto (1571). Z tej racji po sumie wspólnie odmówimy Część Chwalebną
Różańca Świętego.
2. Zachęcamy wszystkich wiernych do modlitwy różańcowej i zapraszamy do
naszej Bazyliki na codzienne nabożeństwa październikowe o godz. 1700. Koła
Różańcowe naszej parafii zachęcamy do organizowania spotkań z udziałem
kapłanów. Z naszej strony deklarujemy gotowość udziału w modlitwie
poszczególnych wspólnot różańcowych naszej parafii.
3. Od jutra, czyli od poniedziałku 8 października, będzie można zgłaszać intencje
mszalne na rok 2019. Intencje będziemy przyjmowali w kancelarii parafialnej.
4. Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz rodziców
młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania zapraszamy na konferencję
formacyjną w najbliższy czwartek  11 października  o godz. 19 30 w Auli Wyższego
Seminarium Duchownego w Łowiczu przy ul Seminaryjnej 6.
5. W najbliższą sobotę – 13 października – przypada uroczystość Bł. Honorata
Koźmińskiego – patrona Diecezji Łowickiej. Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800.
6. Ksiądz Łukasz zaprasza ministrantów, a Siostra Justyna zaprasza scholę,
na spotkanie w sobotę o godz. 1000 w Domu Parafialnym.
7. W najbliższą niedzielę  14 października  przypada Jubileusz 350lecia
Konsekracji naszej świątyni. Z tej racji zapraszamy wszystkich wiernych,
a szczególnie asystę kościelną, Bractwo Różańcowe, Konfraternię Świętej Wiktorii,
ministrantów, lektorów i wszystkie zespoły parafialne, na uroczystą Mszę świętą
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity
Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, o godz. 12 00, oraz bezpośrednio po Mszy św.
na okolicznościowy Koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej, w czasie którego
będzie wykonane oratorium autorstwa Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego oraz pana
Jerzego Filipowicza naszego organisty, pod tytułem „Domus Dei et Porta Coeli”.
8. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej razem z rodzicami zapraszamy
na Mszę świętą i spotkanie formacyjne w niedzielę 14 października o godz. 1600.
9. Zachęcamy do lektury parsy katolickiej, a także do zaopatrzenia się w
kalendarze Diecezji Łowickiej oraz możliwe już do nabycia znicze na Dzień
Zaduszny przygotowane przez Caritas, z których dochód przeznaczony jest na
pomoc dla najuboższych rodzin w naszej diecezji.

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Jerzego Kaźmierskiego,
+Śp. Zenona Grzejszczaka, +Śp. Stanisława Kmieciaka. Wieczny Odpoczynek racz
im dać Panie.

