OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24 października 2021
1. Dziś przypada XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku.
2. W nadchodzącym tygodniu w piątek 29 października przypada pierwsza
rocznica śmierci ks. Bpa. Józefa Zawitkowskiego. W tym dniu Ks. Bp. Andrzej
Franciszek Dziuba wraz z Ks. Bp. Wojciechem Osialem będą celebrowali mszę św.
w intencji zmarłego o godz. 1800
3. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych - 1 i 2 listopada. Przyjmujemy zgłoszenia do Modlitwy
Wypominkowej jednorazowej i całorocznej. Istnieje także możliwość zamówienia
Mszy świętych, także Mszy świętych Gregoriańskich, w intencji zmarłych.
Zachęcamy do spełnienia uczynku miłosierdzia poprzez zakupienie wkładów do
zniczy przygotowanych przez Caritas Diecezji Łowickiej. Zapalony znicz jest
znakiem naszej modlitwy za zmarłych, czyli uczynku miłosierdzia co do duszy,
a ofiara złożona przy tej okazji jest pomocą wobec ubogich, czyli uczynkiem
miłosierdzia co do ciała.
4. W Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada - Msze św. i nabożeństwa
będą celebrowane w Bazylice Katedralnej według porządku niedzielnego: 700, 900,
1030, 1200 –. W kaplicy na cmentarzu Msze święte będą o godz. 10 00 z modlitwą
wypominkową i o godz. 1200 Różaniec w intencji zmarłych o godz. 1700. Wieczorna
Msza św. o godz. 1800. Zachęcamy, aby tradycyjne nawiedzenie cmentarza
i modlitwę za zmarłych odbywało się nie tylko w dniu 1 i 2 listopada, ale zgodnie
ze zwyczajem Kościoła także w następne dni aż do niedzieli 8 listopada.
5. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 2 listopada - zapraszamy
na Msze św. do Bazyliki Katedralnej o godz. 700, 800, 900 i 1800. Po Mszy św. o
godz. 900 przejdziemy procesyjnie wewnątrz Bazyliki do pięciu ołtarzy, przy
których odmówimy modlitwę za zmarłych. 1 i 2 listopada dostępny będzie parking
dla samochodów osobowych przy kaplicy na nowej części cmentarza.
6. Przy bocznym wyjściu z Bazyliki możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką – Gościa
Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową oraz Kalendarze Diecezji Łowickiej i wkłady
do zniczy przygotowane przez Caritas, z których dochód jest pomocą dla
najuboższych w naszej diecezji.
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłą
+Śp. Grażynę Słomską
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

