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1. Dziś przypada XXVIII Niedziela Zwykła.
2. Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dziś XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus
tuus” zachęcającym do refleksji nad postawą życia Św. Jana Pawła II całkowicie oddanemu
Panu Bogu przez Maryję. Dziś szczególnie zachęcamy do wsparcia fundacji Dzieło Nowego
Tysiąclecia dobrowolnymi ofiarami złożonymi do puszek, a przeznaczonymi na stypendia
naukowe dla młodzieży z uboższych rodzin katolickich.
3. Zapraszamy dzieci klas III Szkoły Podstawowej, a także rodziców, na kolejną Mszę Świętą i
spotkanie formacyjne dziś o godz. 1600.
4. Trwa miesiąc październik. Zapraszamy wszystkich wiernych, a szczególnie młodzież i dzieci,
na Nabożeństwa Różańcowe codziennie o godz. 1700.
5. We wtorek 13 października będziemy obchodzić Uroczystość Bł. O. Honorata Koźmińskiego –
patrona naszej Diecezji. Msze święte o godz. 700, 800, 900 i 1800.
6. W środę 14 października przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego.
Zapraszamy na Msze święte dziękczynne za dar naszej Bazyliki Katedralnej o godz. 700, 800, 900 i
1800.
7. W wieku 50 lat po chorobie zmarł O. Leszek Niewiadomski, który w latach 1999 – 2004 był
rezydentem w naszej wspólnocie parafialnej i rektorem kościoła akademickiego Św. Leonarda. W
ostatnich latach o. Leszek przebywał jako pustelnik w Chrustach. Pogrzeb odbędzie się w środę
14 października w Rawie Mazowieckiej. Chętni na wyjazd autokarem mogą zgłaszać się w
zakrystii lub kancelarii parafialnej.
8. Uczniów klas IV Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na Mszę Świętą
i spotkanie przygotowujące do Rocznicy I Komunii Świętej, w najbliższą Niedzielę
18 października o godz. 1600.
9. Od najbliższej Niedzieli w zakrystii i kancelarii parafialnej będziemy przyjmowali zgłoszenia
imion zmarłych do Modlitwy Wypominkowej.
10. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne. W
zeszłym miesiącu na ten cel zebraliśmy 4472 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
11. Przy bocznym wyjściu kościoła możemy zaopatrzyć się w czasopisma katolickie, a
także w `kalendarz diecezji Łowickiej oraz znicze przygotowane przez Caritas na
zbliżającą się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
12. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Halinę Słomę, +Śp. Zofię Jurkiewicz, + Śp. Andrzeja Kurczaka. Wieczny
Odpoczynek racz im dać Panie.

