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1. Dziś przypada XXI Niedziela Zwykła. Na Mszy świętej o godzinie 1200 odbędzie
się  Parafialna  Uroczystość  Dożynkowa,  czyli  nasze  dziękczynienie  za  zebrane
plony. Zapraszamy przedstawicieli wiosek z wieńcami zbóż i koszami owoców oraz
wszystkich parafian do wspólnej modlitwy i błogosławieństwa darów ziemi i Nieba.
Dziękujemy też Panu Piotrowi Malczykowi wraz z całym Starostwem Powiatowym
w Łowiczu i Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu, Panu Jarosławowi Papudze -
Wójtowi Gminy Nieborów, Firmie „Bracia Urbanek”, pani Katarzynie Gajda oraz
szczególnie  pani  Ewie,  panu Mariuszowi,  panu Dariuszowi  pani  Beacie,  panu
Marcinowi  za  ogromny  wkład  serca  i  wiele  cierpliwości  oraz  zaangażowania
w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

2. W miesiącu sierpniu zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz.
1700 połączoną z rozważaniami opartymi na nauce Kard. Stefana Wyszyńskiego i
Matki Elżbiety Róży Czackiej w przygotowaniu do ich beatyfikacji jaka odbędzie
się w Warszawie 12 września br.

3. Nadchodzący tydzień jest bardzo bogaty w obchody liturgiczne. We wtorek – 24
sierpnia - przypada Święto Świętego Bartłomieja Apostoła. W czwartek będziemy
obchodzić Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zapraszamy na
Msze  święte  o  godz.  700,  800,  900 i  1800.  W  piątek  -  27  sierpnia  -  przypada
wspomnienie Św. Moniki, a w sobotę – 28 sierpnia - wspomnienie Św. Augustyna.
29 sierpnia - przypada wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela choć ten
dzień będziemy obchodzić jako XXII Niedzielę Zwykłą.

4.  Szanownym  i  drogim  katechetom  przypominamy  o  odprawach
katechetycznych,  które  odbędą  się  30  i  31  sierpnia  w  gmachu  Seminarium
Duchownego o godz. 1000. Nasze parafialne spotkanie katechetów przewidujemy
na poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 1900 w Sali Łowickiej Domu Parafialnego.

5.  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. 

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

7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: 
+Śp. Lecha Stefanka
+Śp. Mariannę Plichtę
+Śp. Bożenę Klaus – Karczewską
+Śp. Franciszka Hanuszkiewicza
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


