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25 sierpnia 2019

1. Dziś przypada XXI Niedziela Zwykła.

2. W miesiącu sierpniu zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 1700 
połączoną z Litanią Narodu Polskiego, która odmawiamy w intencji naszej Ojczyzny.

3. Dziś po raz ostatni w obecnym okresie wakacyjnym będziemy sprawowali Mszę 
świętą o godz. 2000. Także nadchodzący tydzień będzie ostatnim, w którym 
kancelaria parafialna będzie czynna według porządku wakacyjnego. Po 
zakończeniu wakacji, od 1 września, powrócimy do zwyczajnego planu naszych 
posług w kościele i kancelarii.

4. Jutro – 25 sierpnia przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Zapraszamy na Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800. 
W szczególny sposób zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej o godz. 1700, 
w której ponownie zawierzymy Maryi naszą wspólnotę parafialną i całą Ojczyznę 
przed rozpoczynającym się nowym rokiem pracy katechetycznej i duszpasterskiej.

5. Szanownych państwa katechetów zapraszamy na doroczne odprawy 
katechetyczne organizowane przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej, 
które odbędą się w dniach 29 i 30 sierpnia w gmachu Seminarium Duchownego o 
godz. 1000. Nasze parafialne spotkanie katechetów przewidujemy na czwartek 29 
sierpnia o godz. 1900 w Sali Łowickiej Domu Parafialnego.

6. Przed rozpoczynającym się już wkrótce nowym rokiem szkolnym 
i katechetycznym zachęcamy rodziców, młodzież i dzieci do skorzystania 
z Sakramentu Pokuty i przystąpienia do Komunii Świętej. Na penitentów 
oczekujemy w czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa w dni powszednie 
i świąteczne, a szczególnie w piątek 30 sierpnia po południu od godz. 1500.

7. W najbliższą niedzielę 1 września przypada 80 rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej. W intencji wszystkich ofiar tej wojny modlić się będziemy na Mszy św. o 
godz. 1200. Urząd miasta zaprasza na uroczystości rocznicowe, które rozpoczną się 
Mszą Świętą o godz. 1100 na cmentarzu przy ul. Listopadowej.

Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, udostępnionej na stoliku przy 
bocznym wyjściu z kościoła. Prosimy o złożenie należnej ofiary za pobrane 
czasopisma.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Stefanię Włodarczyk i +Śp. 
Kazimierę Janicką. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


