OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 czerwca 2022
1.Dziś XIII Niedziela Zwykła.
2. Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami w Parafii Katedralnej nastąpią
zmiany personalne. W najbliższym tygodniu funkcje proboszcza obejmie Ks. dr
Dariusz Kuźmiński, a nowym wikariuszem będzie ks. mgr Grzegorz Krupa.
Zastąpią oni w posłudze duszpasterskiej Ks. Proboszcza Roberta Kwatka i Ks.
wikariusza Łukasza Gawrzydka. Miejsce pobytu zmieni także Ks. senior Brunon
Dąbrowski, który wyraził życzenie zamieszkania w Domu Kapłana Seniora w
Sochaczewie.
W imieniu odchodzących księży wyrażam wdzięczność Panu Bogu i tutejszej
wspólnocie za daną nam możliwość pełnienia posługi w ostatnich latach. Razem
przeżyliśmy wielkie i piękne wydarzenia, takie jak Nawiedzenie Obrazu Maki Bożej
Jasnogórskiej w roku 2017, Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz 350lecia konsekracji tutejszej świątyni upamiętnioną ufundowanym dzwonem
„Wiktoria” w roku 2018, otwarcie kaplicy cmentarnej w roku 2019, ale także
doświadczyliśmy wspólnie pożegnania Śp. Bpa Alojzego Orszulika w roku 2019,
trudnego czasu pandemii i odejścia Bpa Józefa Zawitkowskiego w roku 2020, oraz
zakończenie pracy pana kościelnego Józefa Staszewskiego. To jakby koniec
pewnej epoki. Przez te wszystkie wyjątkowe, a także te codzienne wydarzenia,
prowadziła nas opatrzność Boża i opieka Matki Bożej i Im oraz wam wszystkim
należy się szczególne dziękczynienie. Jeśli kogoś uraziliśmy, to chcemy także
przeprosić za nasze ludzkie słabości i błędy, oraz prosić o modlitwę w intencji
naszej dalszej pracy, a szczególnie zdrowia i sił dla ks. Brunona. Życzymy całej
wspólnocie, obecnym i nowym duszpasterzom nowego pełnego pokoju i
błogosławionego czasu, wielu łask Bożych, oraz opieki i wstawiennictwa Matki
Bożej Łowickiej. Bóg zapłać.
3. W ostatnich dniach czerwca zapraszamy na codzienny Różaniec o godzinie 1700
i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusa o godz. 17 30.
4. W środę - 29 czerwca - przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Zapraszamy na Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania ze spowiedzi na porannych Mszach świętych i po południu od
godziny 1530. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo ku czci Niepokalanego
Serca Maryi po Mszy św. o godz. 9 00. W godzinach przedpołudniowych kapłani
odwiedza chorych z posługą sakramentalną.
6. 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. 11 30.
W dni powszednie lipca i sierpnia nie będzie Mszy świętej o godz. 7 30, a kancelaria
parafialna będzie czynna w poniedziałki środy i piątki w godzinach od 10 00 do 1100,
a we wtorki i czwartki od 1600 do 1700.

7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy +Śp. Stanisławę Kuśmider, +Śp. Zofię
Kolas, +Śp. Alinę Rączyńską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

