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1. Dziś XX Niedziela Zwykła. Tak jak zawsze tak i dziś zapraszamy na codzienną 
modlitwę różańcową o godz. 1700, w miesiącu sierpniu połączoną z  Litanią 
Narodu Polskiego, którą modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. 

2. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystych obchodach 
Odpustu Parafialnego i Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Jest to 
piękne świadectwo naszej miłości do Matki Bożej i jednocześnie wierności 
wobec patriotycznej tradycji i  chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu i 
naszej Ojczyzny. Bóg zapłać! 

3. Zapraszamy na kolejny koncert XXIX Festiwalu Muzyki Organowej Jochanna 
Sebastiana Bacha w najbliższy wtorek 22 sierpnia, o godz. 1930. Utwory Bacha, 
Brahmsa, Sibeliusa i Bossiego usłyszymy w wykonaniu pani Maiji Lehtonen 
z Finlandi. 

4. Otrzymaliśmy następującą informację i prośbę od Oddziału PCK w Łowiczu: 
w związku z brakiem rezerw krwi w szpitalach – potrzebnej do ratowania życia 
– organizowana jest społeczna akcja honorowego krwiodawstwa. W piątek 
25 sierpnia w godz. 1200 – 1700 ambulans będzie oczekiwał na chętnych do 
oddania krwi pod sklepem Inter Marche w Łowiczu. W imieniu PCK 
i  wszystkich uratowanych bezinteresownym darem krwi z góry składamy 
serdeczne podziękowania: „Bóg zapłać!” wszystkim dobroczyńcom. 

5. W sobotę 26 sierpnia przypada Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Zapraszamy na Msze św. o 700, 800 i 900 przed południem oraz o godz. 1800 
wieczorem. Codzienny Różaniec w tym dniu odmówimy po Mszy św. o godz. 
900. 

6. W najbliższą Niedzielę - 27 sierpnia - na Mszy świętej o godz. 1200 będziemy 
przeżywali Dożynki Parafialne, czyli dziękczynienie Panu Bogu za zebrane 
plony. Bardzo proszę mieszkańców poszczególnych wiosek należących do 
naszej Parafii o przygotowanie wieńców dożynkowych i udział w strojach 
ludowych w tej uroczystości. Zapraszam także asystę procesyjną, lektorów, 
ministrantów, bielanki i wszystkie wspólnoty parafialne do udziału w naszym 
święcie dziękczynienia.  

7. Również w najbliższą Niedzielę - 27 sierpnia - w naszej Bazylice Katedralnej 
odbędzie się koncert utworów Antonio Vivaldiego w wykonaniu Jakuba 
Monowida – kontratenor, José Maria Florêncio – dyrygent i orkiestry Capella 
Bydgostiensis, w ramach festiwalu organizowanego przez Filharmonię Łódzką 
pod tytułem „Kolory Polski”. Na koncert serdecznie zapraszamy – wstęp jest 
wolny – i jednocześnie informujemy, że niedzielna Msza św. o godz. 2000 w tym 
dniu będzie celebrowana w kościele Św. Leonarda. 

8. Przy bocznym wyjściu ze świątyni możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką – 
Niedzielę, Gościa Niedzielnego i Koronę Cierniową. 

9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. 
Aleksandrę Bura i +Śp. Lucjana Więcka. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie.


