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1. Dziś przypada XXXIII Niedziela Zwykła. Dziś także, z inicjatywy Papieża Franciszka,
obchodzimy V Światowy Dzień Ubogich, pod hasłem: „Ubogich zawsze macie u siebie
(Mk   4,  7)”. Jest  to  okazja  nie  tylko  do  modlitwy  w intencji  ubogich,  ale  przede
wszystkim do refleksji nad osobistym zaangażowaniem w konkretną troskę i pomoc
wobec potrzebujących. Dziś ofiarą do puszek możemy wesprzeć ubogich naszej parafii.

2. Dzieci klas III Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na Mszę Świętą
i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Świętej dziś o godz. 1600.

3. W najbliższą Niedzielę 24 listopada przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata, która zapowiadając przyjście Pana Jezusa na końcu czasów wieńczy
wszystkie wydarzenia Roku Liturgicznego i tym samym zamyka Rok Kościelny. W tę
właśnie niedzielę 21 listopada zapraszamy uczniów klas IV Szkoły Podstawowej wraz
z rodzicami na Mszę św. i spotkanie w przygotowaniu do rocznicy I Komunii o godz.
1600.

4. Młodzieży klas VIII  Szkoły Podstawowej przypominamy, że również w najbliższą
niedzielę na Mszy św. o godz. 1800 Ks. Bp. Wojciech Osial przyjmie od kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania podpisane przez rodziców zobowiązanie do uczestniczenia
w duchowym przygotowaniu do tego sakramentu. Wydaje się oczywiste, że udział wraz
z rodzicami w tym wydarzeniu jest obowiązkowy.

5.  W najbliższą  Niedzielę  21  listopada zgodnie  z  zarządzeniem Episkopatu  Polski
dobrowolnymi  ofiarami  złożonymi  do  puszek  będziemy  mogli  pomóc  migrantom
koczującym na granicy Białorusi z Polską. "Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną
przeznaczone, za pośrednictwem Caritas Polska, na finansowanie działań pomocowych
na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej
integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce" - zapowiedział w liście
abp Gądecki.  Hierarcha przypomniał  w apelu,  że misją  Kościoła jest  w pierwszym
rzędzie głoszenie Ewangelii. "W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy,
nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej
i  jej  obywateli,  osobom  potrzebującym  trzeba  okazać  naszą  solidarność"  -  dodał
arcybiskup.  Przewodniczący  Episkopatu  poprosił  również  o  modlitwę  o  pokój  na
wschodniej granicy Polski.

6. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę a przeznaczone na cele inwestycyjne.
W październiku na ten cel zebraliśmy 5107 zł. Przy okazji dziękujemy także serdecznie
wszystkim, którzy sami doświadczając trudności finansowych z powodu wzrostu cen
niemal wszystkich koniecznych do życia produktów i usług, pamiętają, że tych samych
problemów doświadcza parafia i z dobrze pojętej troski składają większe ofiary na
utrzymanie i funkcjonowanie kościoła. Bóg zapłać.

7. Zachęcamy  do  zaopatrzenia  się  w  prasę  katolicką  –  „Gościa  Niedzielnego”,
„Niedzielę”,  „Miłujcie  się”,  „Koronę  Cierniową”  oraz  Kalendarze  Diecezji  Łowickiej
dostępne przy bocznym wyjściu z Bazyliki.

8. W  ostatnim  tygodniu  pożegnaliśmy  +Śp.  Jadwigę  Wojewodę  i  +Śp.  Teresę
Staniszewską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


