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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
3 listopada 2019
1. Dziś przypada XXXI Niedziela Zwykła, pierwsza w miesiącu listopadzie. Po
każdej Mszy świętej, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, modlić się
będziemy w intencji nowych powołań kapłańskich. Po Sumie odbędzie się procesja
Eucharystyczna.
2. Zapraszamy na codzienny różaniec o godz. 1700. W miesiącu listopadzie przez
wstawiennictwo Matki Bożej będziemy szczególnie polecać Miłosiernemu Bogu
naszych bliskich zmarłych.
3. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek Miesiąca. W tym dniu poświęconym
dziękczynieniu za sakrament kapłaństwa i Eucharystii po Mszy św. o godz. 900
odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna.
4.W sobotę przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, katedry
papieża, matki wszystkich kościołów świata. Święto to podkreśla jedność całego
Kościoła z Ojcem Świętym i jest wyrazem posłuszeństwa wobec Jego pasterskiej
władzy nad całym Kościołem, ustanowionej przez Chrystusa.
5. W sobotę w godzinach przedpołudniowych kapłani odwiedzą obłożnie chorych z
posługą sakramentalną.
6. Wraz z początkiem listopada została udostępniona do użytku wiernych kaplica
pogrzebowa na naszym cmentarzu parafialnym. Od tej pory wszystkie pogrzeby
będą sprawowane już w tej kaplicy. Staraliśmy się, aby to miejsce było godne, miało
dostojny sakralny wystrój i tworzyło dobrą atmosferę na trudne chwile pożegnania
ze zmarłymi. Proszę przyjmijmy to nowe miejsce liturgii pogrzebowej z życzliwością i
przygotujmy się duchowo na ceremonie pogrzebowe sprawowane odtąd już w
kaplicy na cmentarzu.
7. Dzieci klas III Szkoły podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na kolejną
Mszę świętą i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii świętej w
najbliższą niedzielę, 10 listopada o godz. 1600.
8. Zapraszamy na koncert organizowany przez stowarzyszenie „In Laetitia”
z Warszawy pt. „Muzyka sakralna Moniuszki w Katedrze Łowickiej” w najbliższą
niedzielę, 10 listopada 2019 r. o godz. 19.00. W programie Pieśni ze „Śpiewnika
kościelnego” i „IV Litania Ostrobramska”
9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych:
+ Śp. Halinę Jędrzejczyk i +Śp. Danutę Mika.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

