PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

25 października 2020 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła
1. List Arcybiskupa.
2. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży zaprasza na Noc Świętych w Archikatedrze
Łódzkiej w sobotę 31 października o godz. 19.00. W tym roku odbędzie się ona
pod hasłem The HolyŁódź. Będziemy chcieli odkryć świętych naszej Łódzkiej
Archidiecezji, których w 100-letniej historii nie brakowało. Z racji na obostrzenia
sanitarne wejście do katedry będzie możliwe po wcześniejszym zapisaniu się przez
Facebook na profilu „Łódź Piotrowa”. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo
na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej oraz Maskacjusz TV.
3. W piątek o godz. 18.00 msza św. za zmarłych w tym miesiącu parafian.
4. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie po mszy św. po godz.
18.00, a w niedzielę o godz. 17.15. A dla dzieci młodszych różaniec w środę o godz.
17.00.
5. W przyszłą niedzielę 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W
naszym kościele msze św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę o godz. 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00 i 19.30. W tę uroczystość wspominamy wszystkich, którzy
osiągnęli chwałę nieba. Po mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo za zmarłych i
wypominki oktawalne.
6. W szczególny sposób w listopadzie pamiętamy o naszych bliskich zmarłych w
naszych osobistych modlitwach, zamawiając msze św., a także modląc się podczas
nabożeństwa zwanego „Wypominkami”. W naszej parafii modlitwy za zmarłych –
wypominki tzw. całoroczne są w każdą niedzielę po mszach św. o godz. 8.00 i 9.30. W
pierwszych dniach listopada podczas mszy św. wieczornych o godz. 18.00 będą tzw.
wypominki oktawalne. Szablony kart wypominkowych są wyłożone przy wyjściu z
kaplicy.
7. Prace budowlane trwają przy wieży. Módlmy się o potrzebne błogosławieństwo
przy budowie.
8. Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na tacę kartą płatniczą.
9. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Gość Niedzielny”, „Idziemy”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”
Czasopisma wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kaplicy wraz z podaną ceną.

