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1. Dziś przypada XXIII Niedziela Zwykła.
2. Dziś na Mszy św. o godz. 900 będziemy się modlić w intencji naszej
Ojczyzny, wszystkich ludzi pracy, a szczególnie członków NSZZ Solidarność
z racji XXXIX Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, które
przyczyniły się do przemian społecznych i ustrojowych w naszym kraju.
3.Na Mszy św. o godz. 1030 będziemy modlili się w intencji dzieci, młodzieży,
nauczycieli i rodziców Szkół Podstawowych z naszej parafii. Na zakończenie
pobłogosławimy przybory szkolne i uczniów, aby bezpieczni od zła wzrastali
w mądrości Bożej.
4. Zapraszamy na codzienny Różaniec o godz. 1700, we wrześniu połączony
z modlitwą do Św. Michała Archanioła i Dziewięciu Chórów Anielskich.
Warto powierzać się obronie i opiece aniołów, które Bóg stworzył, aby
broniły nas od zła i prowadziły nas do nieba. Zapraszamy!
5. W tym tygodniu w sobotę przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Zapraszamy na Msze święte, o godz. 700, 730, 800, 900 i 1800, po których
będziemy mogli przyjąć błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.
6. Także 14 września w sobotę od godz. 1000 w muszli koncertowej na
błoniach łowickich będzie trwało III Diecezjalne Spotkanie Młodzieży pod
hasłem „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Droga powołania – odnaleźć
sens życia”, na którym konferencję wygłosi Ks. Bp. Marek Solarczyk `
Warszawy. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich młodych szukających
prawdy o życiu.
7. Dzieci klas III Szkoły Podstawowej, które w maju roku 2020 przystąpią do
I Komunii Świętej zapraszamy razem z rodzicami na Mszę św. i pierwsze
spotkanie formacyjne w najbliższą Niedzielę 15 września o godz. 1600.
8. Zbliżamy się do Diecezjalnej Pielgrzymki Kół Różańcowych do
Domaniewic, która odbędzie się 28 września. Zachęcamy członkinie Kół
Różańcowych do udziału w tym spotkaniu. W zakrystii i w kancelarii
parafialnej można już zapisać się na autokar
9. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele
inwestycyjne. W zeszłym miesiącu z tej okazji zebraliśmy 5827 zł. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, w którą można zaopatrzyć się
przy bocznym wyjściu z bazyliki. Pamiętajmy o złożeniu ofiary za pobrane
czasopisma.

