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25 września 2022

1. Wczoraj  do  katedry  w  Łowiczu  pielgrzymowali  katecheci  i  nauczyciele  naszej
diecezji. Bardzo dziękuję kilkunastu osobom – naszym Parafianom – za upieczenie i
przyniesienie  pysznych  ciast.  Dziękuję  także  wszystkim  zaangażowanym  w
przygotowanie gorącego posiłku. Ugościliśmy ponad 200 osób.

2. Czwartek  i  piątek  były  dniami  naszej  szczególnej  modlitwy  przed  Najświętszym
Sakramentem, szczególnie w intencji powołań. Bóg zapłać.

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 18:00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania oraz
ich rodziców 

4. Zbliża się październik – miesiąc, w którym szczególnie będziemy się modlić przed
Najświętszym Sakramentem na różańcu. Chcemy zaproponować, aby różaniec był pół
godziny przed Mszą Św. (17:30) prowadzony w następującej kolejności:
-  poniedziałki  –  ksiądz  prowadzi  krótkie  rozważania,  osoby  chętne  prowadzą
poszczególne dziesiątki różańca
-  wtorki  –  różaniec  i  rozważania  prowadzi  grupa  Odnowy w Duchu  Św.,  ksiądz
zapowiada poszczególne tajemnice
- środy – różaniec prowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. z pomocą
katechety  (grupa  komunijna  dzieci  ze  szkoły  pijarskiej,  Popowa,  Zielkowic  i
Niedźwiady)
- czwartki – różaniec prowadzą dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. z pomocą
katechety (grupa komunijna ze Szkoły podstawowej nr 1)
- piątki – różaniec prowadzą przedstawiciele służby liturgicznej, szafarzy lub innych
grup w Parafii
- soboty – Różaniec prowadzą Koła Żywego Różańca (w najbliższą sobotę, o ile będą
chętni ze względu na pielgrzymkę do Domaniewic)
- niedziele – Różaniec prowadzą księża i jest odmawiany wspólnie

Najbliższy  tydzień  będzie  czasem,  kiedy  zweryfikujemy  i  ewentualnie  dokonamy
zmian w planie nabożeństw różańcowych

5. Od  października  rozpoczynamy  także  (zgodnie  z  zapowiedzią)  nasze  spotkania
przygotowujące do I Komunii Św. 
Grupa I będzie miała swoje spotkanie w niedzielę 16 X o godz. 10:00 (pól godziny
przed Mszą  Św.)  –  jest  to  grupa dzieci  ze  szkoły  pijarskiej,  Popowa,  Zielkowic i
Niedźwiady. 
Grupa II będzie miała swoje spotkanie tydzień później 23 X – również o godzinie
10:00 – jest do grupa ze Szkoły podstawowej nr 1.

6. W  najbliższą  sobotę  jesteśmy  zaproszeni  do  Domaniewic.  Pielgrzymka  KŻR  i
wszystkich kochających różaniec rozpocznie się Mszą Św. w Domaniewicach o godz.
10:30.  W  zakrystii  lub  kancelarii  parafialnej  można  zapisywać  się  na  dojazd
autokarem.

7. W przyszłą niedzielę, po Mszy Św. o godz. 12:00, będzie różaniec z procesją do 5
ołtarzy w bazylice. Z tego względu wyjątkowo w I niedzielę października nie będzie
różańca godz. 17:30. Będzie natomiast po Mszy Św. o godz. 12:00

8. W najbliższym tygodniu przypada I sobota miesiąca – kapłani odwiedzą osoby chore
9. Intencje  mszalne  na  rok  2022  będziemy  przyjmowali  w  kancelarii  parafialnej  od

poniedziałku 3 października.
10.Wszystkim życzymy spokojnego tygodnia



W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy: 
Śp. Tadeusza Kośmider
Śp. Wiesława Szkop
Śp. Zbigniewa Piątkowskiego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


