
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

31 października 2021

1. Dziś przypada XXXI Niedziela Zwykła.

2. Przyjmujemy  zgłoszenia  do  Modlitwy  Wypominkowej  jednorazowej  i całorocznej.
Istnieje  także  możliwość  zamówienia  Mszy  świętych,  także  Mszy  świętych
Gregoriańskich, w intencji zmarłych.

3. Jutro - 1 listopada - będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
i nabożeństwa będą celebrowane w Bazylice Katedralnej według porządku niedzielnego:
700, 900, 1030, 1200. W kaplicy na cmentarzu modlitwa w intencji zmarłych zgłoszonych
na wypominki jednorazowe będzie o godz. 930 a po wypominkach Msza święta o godz.
1000. Mszę św. w intencji zmarłych z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawi o
godz. 1200 Ks. proboszcz Zbigniew Przerwa. Różaniec w intencji zmarłych o godz. 1700

odmówimy w Bazylice Katedralnej. Wieczorna Msza św. o godz. 1800. Zachęcamy, aby
tradycyjne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych odbywało się nie tylko w dniu
1  i  2  listopada,  ale  zgodnie  ze  zwyczajem  Kościoła  także  w  następne  dni  aż  do
8 listopada.

4. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 2 listopada - zapraszamy na Msze
św.  do  Bazyliki  Katedralnej  o  godz.  700,  800,  900 i  1800.  Po Mszy  św.  o  godz.  900

przejdziemy procesyjnie wewnątrz Bazyliki do pięciu ołtarzy, przy których odmówimy
modlitwę  za  zmarłych.  31października  i  1  listopada  dostępny  będzie  parking  dla
samochodów osobowych przy kaplicy na nowej części cmentarza. 

5. Przy bocznym wyjściu z Bazyliki możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką – Gościa
Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową oraz Kalendarze Diecezji Łowickiej. Zachęcamy, do
spełnienia uczynku miłosierdzia poprzez zakupienie wkładów do zniczy przygotowanych
przez  Caritas  Diecezji  Łowickiej.  Zapalony  znicz  jest  znakiem  naszej  modlitwy  za
zmarłych, czyli uczynku miłosierdzia co do duszy, a ofiara złożona przy tej okazji jest
pomocą wobec ubogich, czyli uczynkiem miłosierdzia co do ciała.

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy do sakramentu pokuty
na porannych Mszach świętych o  godz.  700,  730,  800  i  900.  Po południu Koronka do
Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa o godz. 1500. Możliwość
spowiedzi świętej od godz. 1530. Msza święta dla dzieci i młodzieży o godz. 1600. Różaniec o
godz. 1700 i wieczorna Msza św. o godz. 1800.

7. W Pierwszą Sobotę Miesiąca Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św.
o godz. 900. W godzinach porannych i przedpołudniowych księża odwiedza obłożnie chorych
z posługą sakramentalną.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłą 
+Śp. Wiesławę Tomaszkiewicz; +Śp. Barbarę Łąpieś; +Śp. Juliannę Igielską; 
+Śp. Władysława Kordialika
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


