
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

4 września 2022

1. Pierwsza  niedziela  września.  Za  nami  początek  roku szkolnego,  pierwszy  piątek  i
pierwsza sobota miesiąca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy rozpoczęli Nowy Rok
Szkolny od Mszy Św., sakramentu pokuty, rozpoczynając w ten sposób nowy czas
także  duchowej  formacji. Zapraszamy,  aby  korzystać  z  sakramentu  pokuty  (np.  I
piątki miesiąca), uczestniczyć systematycznie we Mszach Św.

2. Msza Św. połączona z poświęceniem plecaków szkolnych będzie dzisiaj na Mszy Św.
o godz. 10:30

3. Bardzo  bym  chciał  w  najbliższym  czasie  spotkać  się  z  poszczególnymi  grupami
istniejącymi w naszej parafii, abyśmy mogli bardziej się poznać, wspólnie poplanować
sobie naszą wspólną pracę, porozmawiać.
W  najbliższym  tygodniu  planujemy  spotkanie  się  z  katechetami  naszej
Parafii. Zapraszam  w  najbliższą  środę  7  września  o  godz.  19:00  na  plebanię
wszystkich katechetów. 

4. Będę też wdzięczny za zaproponowanie terminu spotkań dla poszczególnych grup, rad
i  Stowarzyszeń istniejących  przy  parafii.  (także  Rady  Parafialnej,  Konfraterni,
Szafarzy Komunii Św., lektorów i ministrantów, 

5. W dniu dzisiejszym:

W naszej parafii dziś uroczystość dożynkowa. Dziękujemy Panu Bogu za plony ziemi i
ciężką  pracę tak  wielu  ludzi,  dzięki  którym mamy codzienny  pokarm.  W I  niedzielę
miesiąca pamiętamy o modlitwie o nowe powołania do kapłaństwa.

6. Powracamy do godzin Mszy Św., także kancelarii parafialnej sprzed czasu wakacji. 

7. Nie  będzie  na  razie  różańca  o  godz.  17:00,  na  który  przychodzą  tylko  3  osoby.
Zastanawiamy  się  nad  wystawieniem  Najświętszego  Sakramentu  w  ciągu  dnia  i
jeszcze  większą możliwością  skorzystania  z  sakramentu  pokuty.  Będziemy  o  tym
rozmawiać na spotkaniach z poszczególnymi grupami.

8. W  nadchodzącym  tygodniu  w  środę  8  września  przypada  Święto  Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny zwane także Świętem Matki Bożej Siewnej.  Na Mszach
świętych  zgodnie  ze  zwyczajem  będziemy  błogosławić  ziarno  na  zasiew.  Tego
samego dnia wyruszy piesza pielgrzymka z Łowicza do Domaniewic. Ks. Proboszcz
Parafii Św. Ducha zaprasza na godz. 6:30 chętnych do wspólnego pielgrzymowania.

9. Powoli  myślimy  o  pierwszych  spotkaniach  rozpoczynających  przygotowanie  do  I
Komunii  Św.  i  Sakramentu  bierzmowania.  Więcej  informacji  podam  w  przyszłą
niedzielę

W najbliższym czasie czekają nas wydarzenia:

- peregrynacja bł. Carlo Acutis – 14 września
- parafialny dzień modlitw o powołania – 22 września
- przyjęcie w naszej Parafii pielgrzymki diecezjalnej katechetów – 24 września
- Diecezjalnej Pielgrzymka Kół Różańcowych do Domaniewic – 1 października



W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy: 

+Śp. Krzysztofa Haczykowskiego
+Śp. Waldemara Tomaszkiewicza

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


