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1. Dziś jest XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku.
2. Wczoraj w naszej Bazylice Katedralnej odbył się Finał II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego. Po Mszy świętej o godz. 1800 celebrowanej przez bp. Andrzeja
Franciszka Dziubę w czasie gali finałowej wręczono laureatom nagrody, a następnie zwycięskie
chóry dały krótki koncert prezentując swój mistrzowski kunszt. Następna edycja konkursu
odbędzie się za rok i jak zapowiadają organizatorzy, będzie to festiwal między narodowy.
3. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarłych - 1 i 2 listopada. Przyjmujemy zgłoszenia do Modlitwy Wypominkowej jednorazowej
i całorocznej. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy świętych, także Mszy świętych
Gregoriańskich, w intencji zmarłych. Zachęcamy do spełnienia uczynku miłosierdzia poprzez
zakupienie 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.
4. W Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada - Msze św. i nabożeństwa będą celebrowane
według następującego porządku:
700 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
900 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
1000 - Msza św. w nowej kaplicy na cmentarzu parafialnym
pod przewodnictwem Bp. Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby.
1100 - Procesja po cmentarzu z modlitwą wypominkową;
1200 – Msza św. za zmarłych z par M.B. Nieustającej Pomocy – Ks. Adam Domański
1800 - Msza św. w Bazylice Katedralnej;
1900 - Procesja po cmentarzu z modlitwą różańcową za zmarłych.
5. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 2 listopada – a jest to jednocześnie Pierwszy
Piątek Miesiąca - 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. W tym dniu spowiedź będzie możliwa w czasie Mszy świętych
i po południu od godz. 1530.1 i 2 listopada dostępny będzie parking dla samochodów osobowych
przy kaplicy na nowej części cmentarza.
6. W Pierwszą Sobotę Miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie celebrowane
po Mszy św. o godz. 900. W godzinach przedpołudniowych księża odwiedza obłożnie chorych
z posługą sakramentalną.
7. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone – jak to zapowiedzieliśmy wcześniej –
na nowy dzwon do naszej katedry – dzwon o imieniu „Victoria”, który będzie poświęcony
11 listopada na Starym Rynku podczas uroczystości religijno-patriotycznych z okazji Uroczystości
Świętej Wiktorii i Stulecia Odzyskania Niepodległości. Warto podkreślić, że intencją ufundowania
tego dzwonu było pragnienie uczczenia w szczególny sposób właśnie Jubileuszu 100-lecia
Odzyskania Niepodległości i jednocześnie pozostawienia pamiątki po tym wydarzeniu - po naszych
czasach - dla przyszłych pokoleń. Fundatorami dzwonu są księża biskupi, także samorządowcy
powiatu i miasta oraz każdy, kto złożył, czy też złoży, dobrowolną ofiarę na ten cel. Zachęcamy do
tego szlachetnego gestu.
8. Zachęcamy do zaopatrzenia się w prasę katolicką – Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową
oraz Kalendarze Diecezji Łowickiej dostępne przy bocznym wyjściu z Bazyliki.
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Józefa Wojciechowskiego i +Śp. Juliana
Zakrzewskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

