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1. Dziś przypada XXIII Niedziela Zwykła. Jak zawsze w pierwszą Niedzielę
miesiąca po każdej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
2. Dziś na Mszy św. o godz. 1030 poświęcimy tornistry i przybory szkolne dzieci
z klas I Szkoły Podstawowej. Będzie to też Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
i katechetycznego dla szkół podstawowych. Młodzież szkół ponadpodstawowych
zapraszamy na Mszę św. rozpoczynającą rok szkolny i katechetyczny dzisiaj o
godz. 1800. Dzieciom i młodzieży przypominamy o pięknym i niezwykle ważnym
zwyczaju Spowiedzi i Komunii Świętej u progu nowego roku szkolnego i
katechetycznego. Prosimy rodziców, aby zatroszczyli się o czyste i uświęcone serca
swoich dzieci.
3. Dziś na uroczystej Sumie o godz. 12 00 modlić się będziemy jak zawsze w intencji
naszej parafii, ale także w intencji NZSS Solidarność w 41 rocznice jej powstania i
podpisania Porozumień Sierpniowych, które dały początek przemianom
politycznym i społecznym w naszej Ojczyźnie. Polecać będziemy także
Stowarzyszenie „Veritas” troszczące się o sprawiedliwość dla pokrzywdzonych w 4
rocznicę jego powstania, a także jak zawsze w intencji Bractwa Różańcowego,
Grupy Maryjnej i innych wspólnot parafialnych.
4. Rozpoczął się miesiąc wrzesień a wraz z nim wróciliśmy do zwyczajnego
programu Mszy świętych w Niedziele i dni powszednie, a także pracy kancelarii
parafialnej. Powracamy także do praktyki niedzielnej Mszy św. o godz. 11 30 w
kościele Św. Leonarda.
5. W tym tygodniu w środę 8 września przypada Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, znane i zwane w polskiej kulturze i tradycji Świętem Matki Bożej
Siewnej. Jak zawsze z Łowicza z kościoła Św. Ducha o godz. 6 30 wyrusza
pielgrzymka do Domaniewic na uroczystości odpustowe. Zapraszamy wiernych i
zachęcamy do udziału w tych uroczystościach.
6. Choć wydarzenie to będzie miało miejsce za miesiąc, już dziś czcicieli Matki
Bożej, a zwłaszcza członkinie Kół Żywego Różańca naszej parafii zapraszamy do
udziału w XVII pielgrzymce Kół Żywego Różańca do Domaniewic, która odbędzie
się w sobotę 2 października. Z naszej parafii na to wydarzenie będzie można udać
się autokarem. Zapisy chętnych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
7. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych
+ Śp. Piotra Wysockiego, +Śp. Marka Kosiorka, +Śp. Andrzeja Słomianego; +Śp.
Zofię Głogowską, +Śp. Zofię Szkup. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

