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1. Dziś XIII Niedziela Zwykła – pierwsza w miesiącu lipcu. Po każdej Mszy 
świętej modlić się będziemy przed Najświętszym Sakramentem o nowe liczne 
i święte powołania kapłańskie i zakonne. 
2. W naszej parafii witamy dziś nowego księdza wikariusza. Ks. Łukasza 
Gawrzydka. Cieszymy się z obecności księdza pośród nas. Ufamy, 
że  przyniesie nam ona wiele pożytku duchowego, a także wzajemnych 
radości ze współpracy. Życzymy księdzu wielu łask Bożych oraz jak 
najlepszych owoców posługi w naszej wspólnocie. 
3. Grupa dzieci z naszej parafii wyruszyła dziś na wypoczynek wakacyjny 
w  Bieszczadach pod opieką Ks. Bogdana i  Siostry Justyny. Życzymy 
dzieciom wspaniałych przygód i dobrego wypoczynku i polecamy wszystkich 
uczestników opiece Matki Bożej. 
4. Zapraszamy dziś na Koncert Chóru Filharmonii Łódzkiej w  naszej 
Bazylice Katedralnej inaugurujący XIX Festiwal Kolory Polski. Początek o 
godz. 1930. Msza św. o godz. 2000 będzie sprawowana w kościele Św. 
Leonarda. 
5. Jak zwykle z początkiem lipca w naszej Katedrze rozpoczyna się coroczny 
Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Jana Sebastiana Bacha. 
Zapraszamy na pierwszy koncert we wtorek 3 lipca o godzinie 1930. 
6. Od początku lipca w naszej parafii obowiązuje wakacyjny plan służby 
Bożej. W Niedziele lipca i sierpnia sprawować będziemy w Mszę św. o godz. 
2000. Nie będzie jednak Mszy świętych w kościele Św. Leonarda o godz. 1130. 
W dni powszednie lipca i sierpnia nie będzie Mszy świętej o godz. 730, 
a  kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałki środy i piątki 
w godzinach od 1000 do 1100, a we wtorki i czwartki od 1600 do 1700. 
7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta jest 
możliwa w czasie porannych Mszy świętych o godz. 700, 800 i 900. O godz. 
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec do Krwi Chrystusa.  Msza 
święta w intencji zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 1600 o 1700 
Różaniec i nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Chrystusa. Wieczorna 
Msza św. o godz. 1800. 
8. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi 
po Mszy św. o godz. 900. W godzinach przedpołudniowych księża odwiedzą 
obłożnie chorych z posługą sakramentalną. Ponieważ tylko dwóch księży 
będzie odwiedzało chorych, bardzo prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na 
ich przybycie. 
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty +Śp. Alicję 
Kosiorek. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.


