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1. Dziś XXI Niedziela Zwykła. Tak jak zawsze tak i dziś zapraszamy na codzienną 
modlitwę różańcową o godz. 1700, w miesiącu sierpniu połączoną z  Litanią 
Narodu Polskiego, którą modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. 

2. Dziś na Mszy świętej o godz. 1200 będziemy przeżywali Dożynki Parafialne, czyli 
dziękczynienie Panu Bogu za zebrane plony. Gospodarzami dożynek będą 
mieszkańcy Popowa Bóg zapłać wszystkim grupom wieńcowym, wiernym w 
strojach ludowych asyście procesyjnej ministrantom lektorom bielankom, za 
udział w tej uroczystości. 

3. Również dzisiaj w naszej Bazylice Katedralnej odbędzie się koncert utworów 
Antonio Vivaldiego w wykonaniu Jakuba Monowida – kontratenor, José Maria 
Florêncio – dyrygent i orkiestry Capella Bydgostiensis, w ramach festiwalu 
organizowanego przez Filharmonię Łódzką pod tytułem „Kolory Polski”. Na 
koncert serdecznie zapraszamy – wstęp jest wolny – i jednocześnie 
informujemy, że niedzielna Msza św. o godz. 2000 będzie dziś celebrowana w 
kościele Św. Leonarda. 

4. Zapraszamy na kolejny ostatni już koncert XXIX Festiwalu Muzyki Organowej 
Jochanna Sebastiana Bacha w najbliższy wtorek 29 sierpnia, o godz. 1930. 
Utwory . Bacha, Bossiego, Clarka, Kurpińskiego, Lindberga, A. Vivaldiego, 
Wawiłowa wykona duet Roman Gryń - trąbka Bogdan Narloch – organy. 

5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. Pierwszy 
Piątek – 1 września, to jednocześnie 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. 
Spowiedź na porannych Mszach św. o godz. 700, 730, 800 i 900. Po południu od 
godziny 1700 Wieczorna Msza św. o godz. 1800  Do spowiedzi zapraszamy 
szczególnie nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież z racji rozpoczynającego się 
roku szkolnego i katechetycznego. Wieczorna Msza św. o godz. 1800. 

6. W pierwszą Sobotę Miesiąca Nabożeństwo Fatimskie i codzienna modlitwa 
różańcowa po Mszy św. o godz. 900. Przed południem kapłani odwiedzą 
obłożnie chorych z posługą sakramentalną. 

7. Przy bocznym wyjściu ze świątyni możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką – 
Niedzielę, Gościa Niedzielnego i Koronę Cierniową. 


