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1. Dziś XXIII Niedziela Zwykła. 

2. Jak zawsze zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową o godz. 1700, 
w miesiącu wrześniu połączoną z litanią do Św. Michała Archanioła. 

3. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne. 
Przypominamy, że troszczymy się o jak najszybsze ukończenie prac przy kaplicy 
pogrzebowej na naszym cmentarzu. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. 

4. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim wspólnotom, które przygotowały 
wieńce na tegoroczne dożynki i prosimy już o ich odebranie, aby udostępnić 
miejsce w kaplicach na obchody zbliżających się świąt.  

5. W tym tygodniu, we wtorek 12 września, przypada Wspomnienie Imienia Maryi. 
W środę, jak zawsze zapraszamy na Różaniec o godz. 1700 i Nowennę do NMP 
Łowickiej o godz. 1730. W czwartek 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, zapraszamy na Msze św. o godz. 700, 730, 800, 900 i 1800, które będą 
sprawowane w Kaplicy Św. Krzyża. W piątek, 15  września, przypada 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. W  tym dniu, jak w każdy 
piątek zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i  różaniec do Krwi 
Chrystusa o godz. 1500.  

6. Siostra Justyna razem z Siostrą Małgorzatą zapraszają dzieci na spotkanie 
scholii także w nadchodzącą sobotę o godz. 1000. Ministranci i Lektorzy mają 
pierwsze spotkanie po wakacjach w sali w Domu Parafialnym w sobotę 16 
września o godz. 1100. Na spotkanie zaprasza opiekun grupy - Ks. Sebastian.  

7. Uczniów klas III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy w najbliższą 
Niedzielę, 17 września, na Mszę św. i pierwsze spotkanie rozpoczynające 
przygotowanie do I Komunii Św. o godz.1600.  

8. Uczniów klas VII Szkoły podstawowej, rozpoczynających dwuletnie 
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na 
spotkanie razem z rodzicami również w Niedzielę 17 września po Mszy Św. O 
godz. 1200. 

9. Rodziców i dzieci klas IV Szkoły Podstawowej zapraszamy do udziału w 
rodzinnej pielgrzymce do Lichenia, w sobotę 23 września. Ta pielgrzymka 
pomoże nam rozpocząć całoroczne przygotowanie do Rocznicy Pierwszej 
Komunii św. Zapisy na pielgrzymkę będą przyjmowane przez katechetów. 

10.Zachęcamy do zainteresowania się kalendarzami Diecezji Łowickiej na rok 
2018, nowymi, bardzo ładnymi, pocztówkami ze zdjęciami z naszej Bazyliki 
Katedralnej, a także prasą katolicką. Wszystko to możemy znaleźć na stoliku 
przy bocznym wyjściu ze świątyni. 

11.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Teresę Iwańską, 
+Śp.  Helenę Słupską, +Śp. Stefanię Gałązkę, +Śp. Jarosława Karaska, 
+Śp. Mariannę Kosiorek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


