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11 września 2022

1. Bardzo dziękuję za wspólne przeżycie naszego dziękczynienia za plony w ostatnią
niedzielę o godz. 12:00. Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli
się w przygotowanie pięknych wieńców, które możemy dzisiaj podziwiać oraz
poczęstunku po Mszy Św. Niech Pan Bóg błogosławi rolnikom i ich rodzinom.
2. Dziękuję również katechetom za pierwsze spotkanie w ostatnią środę.
3. W Kościele rozpoczynamy dzisiaj Tydzień wychowania, który potrwa do przyszłej
niedzieli, kiedy wspominamy także Św. Stanisława Kostkę. Chcemy w tych dniach
szczególnie pamiętać o dzieciach, młodzieży i wychowawcach. Zachęcamy także do
systematycznego korzystania w Roku szkolnym z sakramentu pokuty i Mszy Św.
4. Z okazji rozpoczęcia Nowego roku szkolnego czytamy w kościołach Słowo Komisji
Wychowania Katolickiego KEP, której przewodniczącym jest Ks. Bp Wojciech Osial.
5. Pięknie się składa, że właśnie w tygodniu wychowania będziemy mogli w naszej
katedrze pomodlić się przy relikwiach Bł. Carlo Akutis. W ramach peregrynacji
relikwii Błogosławionego Carlo w najbliższą środę w naszej Parafii będzie szereg
wydarzeń, na które zapraszamy. Już od rana, będą wystawione relikwie do publicznej
czci i modlitwy, aby prosić bł. Carlo w różnych intencjach: zwłaszcza za dzieci i
młodzież, o zdrowie dla chorych, a także o pokój w naszych rodzinach i na całym
świecie oraz o dobre korzystanie z Internetu. W katedrze będzie również można
zobaczyć wystawę poświęconą cudom eucharystycznym, inspirowaną stroną
internetową, którą wykonał za swojego życia bł. Carlo.
O godz. 15:00 Zapraszamy Parafian oraz mieszkańców Łowicza na specjalne
nabożeństwo przy relikwiach bł. Carlo Acutis.
O godz. 18:00 będzie sprawowana Eucharystia, której będzie przewodniczył Ksiądz
Biskup Ordynariusz, na którą przybędzie młodzież z różnych rejonów naszej diecezji
oraz specjalni goście z Włoch. Po Mszy Św. będzie modlitwa uwielbienia.
Zapraszamy na ten wieczór młodzież, także ośmioklasistów, którzy w tym roku
przygotowują się do sakramentu bierzmowania.
6. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z Księdzem Proboszczem i
kapłanami:
Poniedziałek 12 IX – spotkanie Konfraterni Św. Wiktorii: plebania, godz. 19:00
Wtorek 13 IX – spotkanie Odnowy w Duchy Św.; sala w Domu parafialnym, godz.
19:00
Czwartek 14 IX – spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym Roku szkolnym
przystąpią do I Komunii Św. (tylko rodzice, wszystkie szkoły): Bazylika katedralna
godz. 19:00
Sobota 17 IX – spotkanie ministrantów i lektorów oraz kandydatów z ks. Grzegorzem:
sala w Domu parafialnym godz. 10:00
Sobota 17 IX – kolejne spotkanie scholii dziecięcej – sala w Domu parafialnym godz.
10:00
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (młodzieży z klas ósmych i siódmych
oraz ich rodziców) będzie w niedzielę 25 września na Mszę o godz. 18:00 i spotkanie
informacyjne po Mszy.
W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
+Śp. Józefa Czajka
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

