OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
24 listopada 2019.
1.Dziś rozpoczyna się w naszej wspólnocie parafialnej Wizytacja Kanoniczna
przeprowadzana przez Jego Ekscelencję Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka
Dziubę. Program wizytacji w dniu dzisiejszym jest następujący:
6:50 Obrzęd powitania Ks. Bpa
- 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.
2. Następnie w Środę, Czwartek i Piątek Ks. Bp odwiedzi przedszkola, szkoły i instytucje
na terenie naszej parafii. Szczegółowy plan wizytacji jest wywieszony w gablotach
parafialnych. Zapraszamy wiernych do udziału w tych ważnych dla naszej parafii
wydarzeniach.
3. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na utrzymanie Wyższego
Seminarium Duchownego w Łowiczu.
4. W najbliższą sobotę - 30 listopada, a także w następną sobotę 7 grudnia - klerycy
Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu będą roznosili opłatki wigilijne wśród
wiernych naszej parafii mieszkających w Łowiczu. Wiernym z wiosek w pierwszych
tygodniach Adwentu opłatki tam, gdzie jest taka tradycja, dostarczą szanowni państwo
sołtysi oraz siostry Bernardynki, również według zwyczaju.

5. Najbliższa Sobota to także dzień imienin naszego Pasterza Andrzeja Franciszka
Dziuby. Korzystając z obecności dostojnego Solenizanta pośród nas już dziś składamy
najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych, nie mniej zapraszamy wszystkich
wiernych na imieninową Mszę święta Jego Ekscelencji w sobotę o godz. 1800.

6. Najbliższa Niedziela jako Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna czas przygotowania
do spotkania z przychodzącym do nas Jezusem Chrystusem. Zachęcamy do zachowania
szczególnego charakteru tego okresu polegającego na radosnym oczekiwaniu Zbawiciela
w duchu wstrzemięźliwości i ascezy. Pomogą nam w tym codzienne roraty o 645 i
rekolekcje o których więcej dowiemy się za tydzień.

