OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII niedziela zwykła (13 listopada 2022 r.)
1. Każdego Roku od 15 lat przeżywamy w Kościele Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie od lat wspiera wiele
projektów na terenach, gdzie Kościół doświadcza prześladowań. W tym roku naszą uwagę
kieruje na Ukrainę. Zostało przygotowanych wiele materiałów, które przypominają o tej
strasznej wojnie. Zachęcamy do wsparcia programu pomocy Ukrainie, prowadzonemu przez
tę Organizację: Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która wiele lat temu bardzo pomagała też
Polsce. Zbiórka do puszek na ten cel – pomoc Kościołowi na Ukrainie, będzie za tydzień.
2. Dzisiaj również obchodzony jest po raz piąty, ogłoszony przez papieża Franciszka Światowy
Dzień Ubogich. Specjalne Orędzie napisał z tej okazji papież Franciszek.
3. Dzisiaj o godz. 10:00 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. – Grupa II,
oraz ich rodziców. Kolejne spotkanie dla tej grupy będzie 18 XII
4. Zachęcamy dzieci do uczestnictwa w grupie ministranckiej i scholii dziecięcej
5. Młodzież klas ósmych, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy
za tydzień, w niedzielę 20 XI na Msze Św. o godz. 18:00, a po niej na spotkanie
formacyjne
6. W najbliższy wtorek zapraszam na plebanię wszystkich katechetów. Początek spotkania o
godz. 19:00
7. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
Czwartek – wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej
Piątek – wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny
Za tydzień w niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – będzie to
ostatnia niedziele przed Adwentem.
8. Zbliżamy się do połowy listopada. Za dwa tygodnie rozpoczniemy Adwent. Pragnę
poinformować, że rekolekcje adwentowe będą w naszej Parafii już na początku
Adwentu, tzn. w I niedzielę Adwentu 27 XI oraz w poniedziałek i wtorek 28 i 29 XI.
9. Zachęcamy do zaopatrzenia się w prasę katolicką oraz kalendarze Diecezji Łowickiej
dostępne przy bocznym wyjściu z Bazyliki.
10.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Teresę Sokołowską
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

