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27 czerwca 2021
1.Dziś XIII Niedziela Zwykła. 

2. Po ośmiu latach posługi w naszej parafii władza diecezjalna skierowała
Ks. Bogdana Skórę do funkcji proboszcza parafii pw. Św. Katarzyny D.M.
w Witoni.  Dziękujemy Ks.  Bogdanowi  za  oddaną pracę  duszpasterską,  w
naszej wspólnocie szczególnie za opiekę nad kancelarią parafialną, a także
porządkiem  liturgicznym  w  Bazylice  Katedralnej  oraz  za  trudną  i
wymagającą posługę kapelana w Zakładzie Karnym. Dziękujemy także Ks.
Michałowi Wasilewskiemu, który został skierowany do pracy w par. pw. Św.
Jakuba  Ap.  w Głownie  dziękujemy  za  posługę  duszpasterską  i
katechetyczną  w  naszej  parafii,  a szczególnie  za  opiekę  nad  młodzieżą  i
przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Drogim księżom
życzymy wielu łask Bożych oraz życzliwości kapłanów i wiernych w nowych
miejscach pełnienia służby kapłańskiej w naszej diecezji.

4. W  ostatnich  dniach  czerwca  zapraszamy  na  codzienny  Różaniec
o godzinie 1700 i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa o godz.
1730. Od lipca po codziennym różańcu rozpoczniemy nabożeństwa ku czci
Najdroższej Krwi Chrystusa, również o 1730.

5. We  wtorek  -  29  czerwca  -  przypada  Uroczystość  Świętych  Apostołów
Piotra i Pawła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 700,  800,  900.  Pasterze
naszej Diecezji – Bp. Andrzej Franciszek Dziuba i Bp. Wojciech Osial będą
celebrowali wieczorną Mszę św. o godz. 1800, w czasie której będziemy się
modlić,  obok  zgłoszonych  intencji  parafialnych,  szczególnie  za  pp.
Franciszka.

6. W  tym  tygodniu  przypada  Pierwszy  Piątek  Miesiąca.  Przypominamy
o zwyczaju spowiedzi pierwszopiątkowej i zapraszamy na Msze św. o godz.
700,  800,  900,  i  po  południu  o  godz.  1600 i  1800.  W  pierwszą  Sobotę
nabożeństwo ku czci Niepokalanego serca Pana Jezusa po Mszy św o godz.
900.  W godzinach przedpołudniowych kapłani odwiedzą chorych z posługą
sakramentalną.

7. Od  następnej  Niedzieli  w  Bazylice  Katedralnej  będzie  obowiązywał
wakacyjny  plan  służby  Bożej.  W  Niedziele  lipca  i  sierpnia  sprawować
będziemy  w  Mszę  św.  o  godz.  2000.  Nie  będzie  jednak  Mszy  świętych  w
kościele Św. Leonarda o godz. 1130. W dni powszednie lipca i sierpnia nie
będzie  Mszy świętej  o  godz.  730,  a  kancelaria parafialna będzie  czynna w
poniedziałki środy i piątki w godzinach od 1000 do 1100, a we wtorki i czwartki
od 1600 do 1700.

8. Katechezy dla narzeczonych w okresie wakacji  w Łowiczu w tym roku
organizuje  parafia  pw.  Św.  Ducha.  Katechezy  rozpoczną  się  w  czwartek
1 lipca o godz. 1900.


