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1. Dziś jest XXII Niedziela Zwykła i jednocześnie Pierwsza Niedziela Miesiąca – po 

każdej Mszy św. modlimy się o powołania kapłańskie i  zakonne przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po Sumie oddamy cześć Panu 
Jezusowi w procesji eucharystycznej. Po okresie wakacyjnym wracamy do stałego 
porządku sprawowania Mszy świętych i pracy kancelarii  parafialnej. Msze św. w 
dzień powszedni o godz. 700. 730, 800, 900 i 1800. Od dziś w Niedziele celebrowana 
jest Msza św. o godz. 1130 w kościele św. Leonarda, a  nie będzie już Mszy św. o 
godz. 2000 w Bazylice Katedralnej. 

2. Dziękujemy mieszkańcom Popowa, a szczególnie Dostojnym Starostom 
Dożynkowym i wszystkim grupom wieńcowym za przygotowanie darów i wieńców 
dożynkowych i  udział w dorocznym dziękczynieniu za zebrane plony, które 
uroczyście obchodziliśmy w zeszłą niedzielę. Bóg zapłać! 

3. Dziś we Mszy św. o godz. 1200 wezmą udział członkowie NSZZ Solidarność z okazji 
37 Rocznicy Porozumień Sierpniowych. Po Mszy św. poczty sztandarowe przejdą 
pod pomnik Św. Jana Pawła II, aby złożyć kwiaty. 

4. Zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 1700, w miesiącu wrześniu 
połączoną z litanią do Św. Michała Archanioła. 

5. Zapraszamy nauczycieli i uczniów na Msze św. inaugurujące rok szkolny 
i  katechetyczny. W poniedziałek o godz. 800 Msza św. dla Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, o godz. 900 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
i o godz. 1000 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Szkoły podstawowe 
zapraszamy w najbliższą niedzielę 10 września na Mszę św. o godz. 1030, na której 
także poświęcimy przybory szkolne. 

6. Szanownych katechetów zapraszamy na spotkanie dotyczące organizacji pracy 
katechetycznej i duszpasterskiej w naszej parafii w najbliższą środę o godz. 1900 w 
Sali Łowickiej w Domu Parafialnym. 

7. Wspólnota Maryjna zaprasza na kolejną Mszę św. dziękczynną za koronację 
Obrazu Matki Bożej Łowickiej we wtorek 5 września o godz. 1800. 

8. W piątek 8 września przypada święto Narodzenia NMP. Zapraszamy na Msze Św. 
o godz. 700, 800, 900 oraz 1800. Po Mszy o godz. 900 odbędzie się poświęcenie ziarna. 
Święto Matki Bożej Siewnej to dzień Odpustu w Domaniewicach. Piesza 
pielgrzymka do Domaniewic wyruszy z kościoła św. Ducha o godz. 630, a suma 
odpustowa będzie tam celebrowana o godz. 1200. 

9. Dzieci i młodzież naszej parafii wraz z rodzicami zapraszamy na Diecezjalne 
Spotkanie Młodzieży, w najbliższą sobotę 9 września w Łowiczu, w muszli 
koncertowej nad Bzurą. Program przewiduje koncerty znanych i wartościowych 
muzyków, wspólną modlitwę uwielbienia i Eucharystię pod przewodnictwem J.E. 
Ks. Bp. Andrzeja Franciszka Dziuby. Początek spotkania o godz. 900. 

10.Ks. Wiesław Frelek – przewodnik tegorocznej 362 Łowickiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę zaprasza pątników na spotkanie w najbliższą Niedzielę, 10 września, o godz. 
1500 w kościele na Korabce. 

11.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć przy 
bocznym wyjściu z Bazyliki. 

12.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Krystynę Gładką i  +Śp. 
Danielę Zwolińską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


