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1. Dziś XXIX Niedziela Zwykła, jednocześnie rozpoczęcie 92 tygodnia
misyjnego. Zachęcam do modlitwy i ofiary w intencji dzieła misyjnego
Kościoła Katolickiego. Dziś także w całej Polsce odbywa się liczenie
wiernych Kościoła Katolickiego uczestniczących we Mszach świętych
i przystępujących do Komunii świętej. Ufamy, że frekwencja wiernych
naszej parafii nie okaże się niższa niż w latach poprzednich.
2. Składam serdeczne podziękowanie za ofiary złożone na cele
inwestycyjne naszej parafii w minioną niedzielę. Zebraliśmy 5 528
złotych, które przeznaczamy na prace wykończeniowe w kaplicy
pogrzebowej na cmentarzu. Spodziewamy się, że pierwszą Mszę świętą
w tej kaplicy odprawi Ks. Bp. Andrzej Franciszek Dziuba w Uroczystość
Wszystkich Świętych o godz. 1000.
3. W najbliższą sobotę 27 października w Łowiczu odbędzie się
II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego.
Zapraszamy na uroczystość finału tego konkursu, która rozpocznie się
Mszą świętą o godz. 1800 celebrowaną przez` Ks. Bp. Andrzeja
Franciszka Dziubę. Po Mszy świętej zostaną ogłoszeni laureaci
i odbędzie się wręczenie nagród. Uroczystość zakończy się krótkim
koncertem zwycięzców tegorocznego konkursu.
4. Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego zachęcamy do zgłaszania imion zmarłych do modlitwy
wypominkowej. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii parafialnej
i w zakrystii. Zachęcamy także do uporządkowania grobów rodzinnych
na cmentarzu.
5. Ks. Sebastian zaprasza wszystkich kandydatów do sakramentu
bierzmowania z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej razem z rodzicami
na Mszę Świętą i spotkanie formacyjne w najbliższą Niedzielę
28 października o godz. 1800. Zaproszenie szczególnie jest kierowane
do tych uczniów, którzy do tej pory nie zgłosili swojego udziału
w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.
6. Do nabycia jest prasa katolicka, Kalendarze diecezjalne na rok
2019, oraz znicze na groby przygotowane przez Caritas Diecezji
Łowickiej, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym
rodzinom naszej diecezji.

7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy + Śp. Irenę Korzonkowską,
Śp. Juliannę Maciejewską, Śp. Marcina Janickiego. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.

