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1. Dziś przypada XVII Niedziela Zwykła. Z racji przypadającego dzisiaj
Święta Św. Krzysztofa patrona kierowców, po wszystkich Mszach świętych
odbędzie
się
błogosławieństwo
pojazdów
mechanicznych
i
ich
użytkowników.
2. Przypominamy, że w niedziele lipca i w sierpnia sprawujemy dodatkową
wieczorną Mszę św. o godz. 2000 dla powracających z wyjazdów
wakacyjnych.
3. Kancelaria parafialna w lipcu i w sierpniu czynna jest w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 1000 – 1100, a we wtorki i czwartki w godz. 1600 – 1700.
4. Zapraszamy na codzienny różaniec o godz. 1700, do którego w lipcu
dołączamy, zgodnie z zaleceniem pp. Benedykta XVI, litanię do Najdroższej
Krwi Chrystusa.
5. Zapraszamy na kolejny koncert festiwalu organowego im. Johanna
Sebastiana Bacha. W najbliższy wtorek o godz. 1930.
6. Ks. Łukasz Gawrzydek zaprasza pątników XXVI Łowickiej Pieszej
Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę na spotkanie organizacyjne, które
odbędzie się w sobotę 31 sierpnia o godz. 19 00 w Domu Parafialnym. Na
spotkaniu zostaną podane ważne informacje dotyczące uczestnictwa w
pielgrzymce oraz przygotowania apelu, który 5 sierpnia w Seminarium
Duchownym ma poprowadzić grupa Zielona.
7. Za tydzień, w niedzielę 1 sierpnia, po Mszy św. o godz. 6 00 wyruszy piesza
Pielgrzymka do Miedniewic. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Łukasz Gawrzydek
znana trasą przez Zielkowice, Bobrowniki, Nieborów, Bolimów, aby około
godz. 1600 dotrzeć do Miedniewic. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą maseczek i
osobistych środków dezynfekcyjnych. Powrót z Miedniewic będzie we
własnym zakresie. W poniedziałek 2 sierpnia o godz. 6 00 w Sanktuarium w
Miedniewicach będzie sprawowana Msza św. w intencji pielgrzymów z
Łowicza, a o godz. 1200 zostanie odprawiona uroczysta Suma odpustowa.
8. Po mszach św. ofiarami składanymi do puszek wystawionych na
bocznych ołtarzach możemy wesprzeć poszkodowanych w wyniku powodzi,
jakie w ostatnim czasie nawiedziły południową część naszej ojczyzny.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom.
9 W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Alicję Kosmowską
+Śp. Izabellę Walczak
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

