OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
2 sierpnia 2020
1. Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca po każdej Mszy św. modlimy się o
powołania kapłańskie i zakonne przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
2. Zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 17 00, w miesiącu
sierpniu połączoną z nabożeństwem w intencji Ojczyzny. Przypominamy
także zachętę do abstynencji, czyli powstrzymania się od spożywania
napojów alkoholowych, w miesiącu sierpniu w intencji błagalnej o trzeźwość
i wolność od zła dla naszego Narodu.
3. W czwartek 6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Z naszej
Bazyliki Katedralnej po Mszy św. o godz. 700 wyruszy na szlak XXV Łowicka
Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa, w której ze względu na przepisy związane
z pandemią uczestniczyć będą tylko przewodnicy grup i służby
pielgrzymkowe.
Wszystkich
wiernych
zachęcamy
do duchowego
uczestniczenia w pielgrzymce poprzez codzienną Komunię Świętą i osobistą
modlitwę różańcową.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Zachęcamy
do skorzystania z Sakramentu Pokuty na w czasie porannych Mszy świętych
o godz. 700, 800 i 900. Po południu o godz. 1500 przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem będzie Nabożeństwo do Najdroższej Krwi
Chrystusa połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź od godz.
1530. O 1600 Msza św. w intencji zmarłych polecanych w naszych
wypominkach parafialnych. O 1700 Różaniec i nabożeństwo w intencji
Ojczyzny. Wieczorna Msza św. o godz. 1800.
5. Zbliżamy się do Uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. – patronalnego święta
naszej parafii. Już dziś zapraszamy na uroczystości odpustowe 15 sierpnia.
Parafialne dożynki, czyli doroczne dziękczynienie za zebrane plony odbędą
się w niedzielę 23 sierpnia. Zachęcamy do przygotowania wieńców
dożynkowych.
6. Zapraszamy na kolejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Organowego
Johanna Sebastiana Bacha w naszej Bazylice Katedralnej we wtorek
4 sierpnia o godz. 1930.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć przy
bocznym wyjściu z bazyliki.
8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Krzysztofa Zacharskiego
+Śp. Elżbietę Godziebiewską

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

