
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia 2023 r.)

1. Wczoraj  wieczorem  uroczyście  zakończyliśmy  rok  2022.  Sprawowaliśmy  Mszę  Św.
dziękczynną, wspólnie modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo zachęcam do
zapoznania się z podsumowaniem minionego roku, które będzie umieszczone od jutra za stronie
internetowej, a które w skrócie jest przedstawiane dzisiaj na każdej Mszy Św.

2. Dzisiaj 1 stycznia rozpoczynamy Nowy Rok, ale wszyscy jesteśmy zjednoczeni modlitwą za Śp.
papieża  Seniora  Benedykta  XVI,  który  wczoraj  odszedł  do  Domu  Ojca.  Ksiądz  Biskup
Ordynariusz kieruje do nas swoje Słowo (patrz załącznik).

3. Za tydzień w niedzielę o godz. 18:00 będziemy jako cała diecezja modlić się w katedrze za Śp.
papieża Seniora Benedykta XVI, dziękując za jego osobę na Stolicy Piotrowej i prosząc dla niego
o radość zbawionych.
Również za tydzień na Mszy Św. o godz. 10:30, oraz po Mszy Św. będziemy gościć w naszej
Parafii Zespół Koderki;

4. Dzisiaj pierwszy dzień Nowego Roku i pierwsza niedziela stycznia. Pamiętamy o modlitwie o
powołania kapłańskie (tradycyjnie krótka modlitwa przed Najświętszym Sakramentem). 

5. W tym tygodniu także pierwszy piątek miesiąca, który przypadnie w Uroczystość Trzech Króli,
czyli Objawienia Pańskiego. Tego dnia nie obowiązuje post. Będzie też można zaopatrzyć się w
kredę i kadzidło przygotowywane przez młodzież i ministrantów.
W uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia, zapraszamy też tradycyjnie do uczestnictwa w
Orszaku Trzech Króli.  Po Mszy Św. o godz.  10:00 na Korabce,  a  więc ok.  godz.  11:00
rozpoczęcie Orszaku. Organizatorzy zachęcają, aby włączyć się w Orszak poprzez założenie
kolorowego ubrania (Korabka – strój czerwony, Katedra – strój zielony, OO. Pijarzy – strój
niebieski).  Na Starym Rynku dla  uczestników Orszaku przewidzianych jest  wiele  atrakcji:
rodzinne zabawy integracyjne oraz gorący poczęstunek. Autobusy dla chętnych, którzy pragną
pojechać na Orszak na Korabkę, będą podstawione o godz. 9:30 i 10:30 na Starym Rynku i na
Nowym Rynku.

W najbliższy piątek nie będzie Mszy Św. o godz. 16:30

6. Dziękujemy za pierwsze spotkania kolędowe w Waszych domach. Dziękujemy mieszkańcom
Zielkowic i Popowa za miłe spotkania, wspólna modlitwę, a także zorganizowane poczęstunki.
Dziękujemy także za ofiary składane przy tej okazji na utrzymanie naszej katedry i w miarę
możliwości nowe inwestycje

7. W najbliższym tygodniu (2 – 7 stycznia) porządek Kolędy będzie następujący:
Poniedziałek – 2 stycznia – od g. 16.00 – ul. Bolimowska 14/18 A i B

                 – od g. 18.00 – os. Szarych Szeregów 1, 2, 3, i 4
Wtorek  –  3  stycznia –  od  g.  16.00  –  Łowicz,  ul.  Kresowa,  Wschodnia,  Filtrowa,
Niciarniana, Makowa i Polna
Środa – 4 stycznia – od g. 16.00 – Łowicz, ul. Bolimowska i Dworcowa
Czwartek – 5 stycznia – od g. 16.00 – Łowicz, ul. Arkadyjska, Dedala i Ikara
Sobota – 7 stycznia – od g. 10.00 – Zabostów Mały
Poniedziałek – 9 stycznia – od g. 16.00 – Łowicz, ul. Bajana, Poprzeczna, Skalskiego i
Warchałowskiego
Wtorek – 10 stycznia – od g. 16.00 – Łowicz, ul. Żwirki i Wigury, Baczyńskiego

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp. Mariannę Wojda
Śp. Tomasza Więcka
Śp. Józefa Chlebnego
Śp. Jadwigę Moranowską



Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


