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19 czerwca 2022

1. Dziś XII Niedziela Zwykła.

2.  Dziękujemy  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  pięknego  obchodu
Uroczystości  Bożego  Ciała.  Dziękujemy  służbie  liturgicznej,  Konfraterni  Św.
Wiktorii, Bractwu Różańcowemu, Kołom Żywego Różańca, zespołom parafialnym,
asyście  procesyjnej,  wspólnotom,  które  przygotowały  ołtarze  –  oo.  Pijarom,
Rzemieślnikom i Przedsiębiorcom, mieszkańcom ul. Spokojnej i ulic przyległych i
wspólnocie  Neokatechumenalnej,  zespołowi  śpiewaczemu,  Ksinzoki,  i panu
organiście oraz wszystkim wiernym za udział w tym wydarzeniu.

3.  Do  czwartku  zapraszamy  codziennie  o  godz.  1700  na  Różaniec,  Nieszpory
o Najświętszym  Sakramencie  i  Nabożeństwo  Czerwcowe.  Dziś  procesja
Eucharystyczna z kościoła  Dobrego  Pasterza po Mszy św.  o godz.  1000.  W tym
samym czasie odbędzie się procesja na Korabce. 

4. Najbliższy wtorek to trzeci wtorek miesiąca, więc po wieczornej Mszy świętej
odbędzie  się  nabożeństwo  do  Św.  Michała  Archanioła,  na  które  Jego  czcicieli
serdecznie zapraszamy.

5. W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
i jednocześnie  zakończenie  dawnej  Oktawy  Bożego  Ciała  w czasie  Mszy  św.
odbędzie  się  obrzęd  poświęcenia  wianków,  aby  Bóg zachował  rośliny,  uprawy,
zioła  i  kwiaty  od  klęsk  żywiołowych  jako  skuteczne  lekarstwo  oraz  zdrowe
pożywienie dla ludzi i zwierząt. Siostry Bernardynki zapraszają na Mszę świętą o
godz. 1800 i procesję Eucharystyczną na zakończenie obchodów Bożego Ciała w
Łowiczu.

6. W piątek 24 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a w sobotę 25 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

7.  Piątek  w  tym  tygodniu  jest  także  dniem  zakończenia  roku  szkolnego.
Zachęcamy  dzieci  i  młodzież  do  skorzystania  z  sakramentu  pokuty  przed
wakacjami i zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 900, której przewodniczył
będzie bp. Andrzej Franciszek Dziuba. 

8.  Decyzją  władzy  diecezjalnej  nastąpią  zmiany  personalne  w  naszej  parafii.
W najbliższą  niedzielę  nastąpi  pożegnanie  Ks.  Łukasza  Gawrzydka  a  także
Ks. Proboszcza  oraz  Ks.  Brunona  Dąbrowskiego.  Jako  odchodzący,  już  teraz
chcemy podziękować wspólnocie parafialnej za dany nam czas posługi kapłańskiej
w tym szczególnym miejscu,  jakim  jest  Katedra  i  prosić  o  modlitwę  w naszej
intencji na dalszą pracę duszpasterską.

9. Jak zawsze zachęcamy do skorzystania z prasy katolickiej, w którą można się
zaopatrzyć przy bocznym wyjściu z bazyliki.

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych, 
+ Śp. Marię Kalman
+ Śp. Krzysztofa Kraszewskiego



Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


