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UCHWAŁA Nr ...milll<?.%l^<»^
RADY POWIATU ŁOWtCKIEGO
z

dnia ....aO..U/y.l^K^...<8<^0^

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi,
Królowej Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu Łowickiego

Na podstawie § 19 Statutu Powiatu Łowickiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Łowickiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418 i 4351) Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§ l. W związku z wystąpieniem radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość Ziemi

Łowickiej, Rada Powiatu Łowickiego wyraża następujące stanowisko, które wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik do mniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik

do Uchwały .^1^95^020
Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 2)0 ^riac-^vw^ 2020 r.
STANOWISKO

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 'bO\^l^tŁ>A^ 2020 r.

W sprawie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski,
Matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu Łowickiego

§1.
Rada Powiatu Łowickiego wyraża wolę zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej
Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu Łowickiego.

§2.
Uzasadnienie do niniejszego stanowiska Rady Powiatu Łowickiego stanowi załącznik.
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Załącznik

do Stanowiska Rady Powiatu Łowickiego
z dnia ^)0 róNrft&WiCk 2020 r.

UZASADNIENIE

Radni Rady Powiatu Łowickiego świadomi znaczenia Najświętszej Maryi Panny
Królową Polski w tradycji naszego narodu i bogactwa duchowego Ziemi Łowickiej, pragną
w sposób szczególny związać Powiat Łowicki z kultem Świętej Bożej Rodzicielki.

W roku, w którym dziękujemy za dwa wielkie wydarzenia: 100. rocznicę urodzin
św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego
człowieka, oraz za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale
trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy
polskich sumień, chcemy zawierzyć wszystkie sprawy Powiatu Łowickiego Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Wzorując się na przykładzie św. Jana Pawła II, który ze swoim zawołaniem „Totus
Tuus" często zawierzał Maryi Świat, Polskę i siebie, w roku św. Jana Pawła II, który tu na ziemi
łowickiej 14 czerwca 1999 r. powiedział „Witaj, ziemio łowicka, ze swoją bogatą historią (...)
Bądź pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twego ludu,
który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele (...)
Zawsze niech będzie dla was przykładem Święta Rodzina Nazaretańska, w której wzrastał
Chrystus przy Matce Maryi i przy opiekunie Józefie.", pragniemy włączyć się w nurt
zawierzenia Maryi, polecając nasze życie i pracę na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego i jego
mieszkańców.

Wzorem chrześcijańskiej pobożności pragniemy poprzez uroczysty akt zawierzenia,
przedłożyć nasze trudne sytuacje społeczne, rodzinne i indywidualne. Wierzymy, że dzięki
temu proces dalszego rozwoju Powiatu Łowickiego, jego instytucji i podejmowanych inicjatyw
będzie przebiegał w atmosferze solidarności, miłości, dobra i służby bliźniemu.
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