
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

6 października 2019

1.Dziś przypada XXVII Niedziela Zwykła i jednocześnie Pierwsza Niedziela 
Października. Po każdej Mszy świętej, przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem modlić się będziemy o nowe liczne i święte powołania do służby w 
Kościele.

2. Zachęcamy do udziału w Nabożeństwach Różańcowych, codziennie o godz. 1700. 
Dzieci i młodzież szczególnie zapraszamy w Poniedziałki, Środy i Piątki. Najgorliwsi 
z uczestników tych nabożeństw na zakończenie otrzymają pamiątki.

3. W poniedziałek 7 października przypada Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. 
Z tej racji Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1700 odbędzie się w formie procesji do 
pięciu ołtarzy.

4.Ruch Czystych Serc zaprasza wszystkich zainteresowanych przeżywaniem swego 
życia w czystości na Mszę świętą w Bazylice Katedralnej i spotkanie w piątek 11 
października o godz. 1800.

5. W najbliższą niedzielę 13 października przypada Uroczystość Bł. Honorata 
Koźmińskiego, patrona Diecezji Łowickiej oraz XIX Dzień Papieski, który będziemy 
przeżywali pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” zachęcającym do refleksji na treścią 
nauczania papieskiego z Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w1979 roku oraz nad 
postacią Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji 
spodziewamy się w roku 2020.

6. W te wydarzenia wpisuje się także koncert Łowickiej Orkiestry Kameralnej i 
solistów, w wykonaniu których usłyszymy Oratorium Domus Dei et Porta Celi oraz 
Invitatorium ku czci Matki Bożej autorstwa Ks. bp. Józefa Zawitkowskiego i pana 
organisty Jerzego Filipowicza. Koncert odbędzie się w niedzielę 13 października po 
Mszy św. o godz. 1800.

7. Zapraszamy rodziców i dzieci z klas III Szkoły Podstawowej na Mszę św. i kolejne 
spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Św. w najbliższą niedzielę 13 
października o godz. 1600.

8.Przy bocznym wyjściu kościoła możemy zaopatrzyć się w czasopisma katolickie, a 
także w `kalendarz diecezji Łowickiej oraz znicze przygotowane przez Caritas na 
zbliżającą się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Helenę Gładką, +Śp. Jadwigę 
Płuska, +Śp. Mariannę Czapnik, +Śp. Józefę Janochę. Wieczny Odpoczynek racz 
im dać Panie.


