OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
17 listopada 2019
1. Dziś przypada XXXIII Niedziela Zwykła.
Dziś także, z inicjatywy Papieża Franciszka, obchodzimy III Światowy Dzień Ubogich, pod
hasłem zaczerpniętym z Psalmu 9: „Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie”. 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. Dziś nie będzie Mszy św. i spotkania dla uczniów klas IV, ale wszystkie dzieci
zapraszamy razem z rodzicami w najbliższą niedzielę na Mszę Św. o 1030, na której będzie
obecny ks. Bp. Andrzej F. Dziuba.
3. W nadchodzącym tygodniu będziemy obchodzili ważne wspomnienia liturgiczne: w
poniedziałek, 18 listopada, wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny Dziewicy i Męczennicy
patronki Ruchu Czystych Serc; w środę 20 listopada wspomnienie Św. Rafała
Klinowskiego, Kapłana; w Czwartek Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
w Piątek Wspomnienie Św. Cecylii Dziewicy i Męczennicy, patronki muzyki kościelnej,
czyli jej twórców i wykonawców.
4. 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 rozpocznie się w naszej wspólnocie parafialnej Wizytacja Kanoniczna
przeprowadzana przez Jego Ekscelencję Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka
Dziubę.
5. Program wizytacji w Niedziele 24 listopada jest następujący:
6:50 Obrzęd powitania Ks. Biskupa
- sprawozdanie Ks. Proboszcza.
7:00 Msza św. z udziałem Ks. Bpa
9:00 Msza św. z udziałem Ks. Bpa
- sprawozdanie – Rady Parafialnej.
10:30 Msza św. z udziałem Ks. Bpa
- sprawozdania scholii, bielanek,
ministrantów i lektorów.
11:30 Msza św. w kościele Św. Leonarda
z udziałem Ks. Bpa.
12:00 Msza św. – Suma – z udziałem Ks.
Bpa i przekazanie sprawozdań grup
parafialnych.
14:00 Nawiedzenie cmentarza
parafialnego i modlitwa za zmarłych.
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w
kościele SS. Bernardynek.
16:00 Msza św. w kościele OO. Pijarów z
udziałem Ks. Bpa.
18:00 Msza św. celebrowana przez Ks.
Bpa z przyjęciem deklaracji kandydatów
do Sakramentu Bierzmowania (Spowiedź
kandydatów z klas ósmych i rodziców w

czwartek 21 listopada od godz. 17:00, po
Mszy o godz. 18:00 odprawa liturgiczna).

6. Następnie w Środę, Czwartek i Piątek Ks. Bp odwiedzi przedszkola, szkoły i instytucje
na terenie naszej parafii. Szczegółowy plan wizytacji będzie wywieszony w gablotach
parafialnych. Zapraszamy wiernych do udziału w tych ważnych dla naszej parafii
wydarzeniach.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, którą możemy nabyć przy bocznym wyjściu z
kościoła.

