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1. Dziś w XXVIII Niedzielę Zwykłą obchodzimy Jubileusz 350-lecia
Konsekracji naszej Bazyliki Katedralnej. Uroczystej sumie o godzinie 1200
będzie przewodniczył Arcybiskup Prymas Polski Metropolita Gnieźnieński
Arcybiskup Wojciech Polak. Na uroczystość przybędą także zaproszeni
kapłani pochodzący z naszej parafii i ci, którzy w niej uprzednio pracowali.
Po Mszy świętej odbędzie się koncert jubileuszowy pod tytułem „Domus Dei
et Porta Coeli”. Zapraszamy wiernych do udziału w tej uroczystości.
2. Dzieci klas III Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na
Mszę świętą i spotkanie formacyjne dzisiaj o godz. 1600 .
3. Dziś druga niedziela miesiąca, dziękujemy za ofiary składane na tacę,
a przeznaczone na prace wykończeniowe w kaplicy pogrzebowej na
cmentarzu. Ufamy, że zostaną one zakończone w stopniu umożliwiającym
sprawowanie liturgii do końca października. Otwarcie kaplicy przewidujemy
na Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada.
4. W tym tygodniu w czwartek przypada Święto Świętego Łukasza Apostoła
i Ewangelisty. To także dzień imienin wikariusza naszej parafii księdza
Łukasza Gawrzydka. Już dziś składamy solenizantowi życzenia wszelkich
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. W intencji księdza będziemy się
modlić w czwartek na Mszy świętej o godz. 1800 . Zapraszamy wiernych do
udziału w tej Mszy św.
5. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych. Zgłoszenia imion bliskich
zmarłych na wypominki będziemy przyjmowali od jutra w kancelarii
parafialnej w zakrystii, a w dniach 29 października -1 listopada także na
cmentarzu. Zachęcamy także do uporządkowania grobów rodzinnych na
cmentarzu parafialnym.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, a także do zaopatrzenia się przy
bocznym wyjściu z katedry w kalendarze Diecezji Łowickiej na rok 2019
oraz w znicze przygotowane przez Caritas Diecezji Łowickiej, z których
dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym rodzinom w naszej
diecezji.
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Annę Sokół, +Śp.
Józefa Kolosa, +Śp. Jerzego Zabrzeskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

