
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

22 października 2017 

1. Dziś XXIX Niedziela Zwykła. W liturgii Kościoła wspominamy dziś Św. Jana Pawła 
II. Przez jego wstawiennictwo modlimy się w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. W 
naszej parafii gościmy dziś przedstawicieli Drogi Neokatechumenalnej, którzy na 
każdej Mszy św. kierują do nas wszystkich zaproszenie do udziału w katechezach 
ewangelizacyjnych. 

2. Zapraszamy na Nabożeństwa Październikowe codziennie o godz. 17:00. 
3. Rozpoczynamy cykl katechez przygotowujących narzeczonych do Sakramentu 

Małżeństwa. Pierwsze spotkanie jutro o godz. 19:00 w Domu Parafialnym 
4. W najbliższą sobotę o godz. 830 w hali sportowej w Błędowie ministranci naszej 

parafii wezmą udział w eliminacjach do Turnieju Piłki Nożnej Halowej o puchar 
Biskupa Łowickiego. 

5. W najbliższą sobotę 28 października w Łowiczu odbędzie się I Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego pod patronatem honorowym Biskupa 
Ordynariusza. W naszej Bazylice na Mszy św. o godz. 1800 celebrowanej przez Ks. 
Bp. Wojciecha Osiala, gościć będziemy wszystkie chóry uczestniczące w tym 
festiwalu. Po Mszy świętej odbędzie się Gala Finałowa i wręczenie nagród oraz krótki 
recital zwycięskiego chóru. W niedzielę 29 października pięć chórów uświetni swoim 
śpiewem główne Msze święte w naszej Bazylice, w kościele Ojców Pijarów 
i we wszystkich kościołach parafialnych w Łowiczu.  

  

6. Dwóch ministrantów z naszej parafii Jakub Domański i Antoni Bejda, przyjmie 
promocję lektorską z rąk Bp. Ordynariusza w najbliższą Niedzielę – 29 października 
na Mszy św. o godz. 16:00 w Wyższym Seminarium Duchownym.  Nowym lektorom 
i ich rodzicom gratulujemy świadectwa wiary i coraz głębszej więzi z Chrystusem 
i Kościołem. 

7. Rodziców i uczniów, którzy przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania 
zapraszamy na spotkanie formacyjne w najbliższą Niedzielę – 29 października, 
po Mszy św. o godz. 18:00. 

8. W przyszłym tygodniu przypada Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zachęcamy do uporządkowania grobów naszych 
bliskich na cmentarzu. W zakrystii i w kancelarii parafialnej przyjmujemy zgłoszenia 
do modlitwy Wypominkowej jednorazowej i całorocznej. 

9. Przy bocznym wyjściu z Bazyliki możemy zaopatrzyć się w znicze przygotowane 
przez Caritas” Diecezji Łowickiej, z których dochód przeznaczony jest na pomoc 
najuboższym rodzinom, także w prasę katolicką: Niedzielę, Gościa Niedzielnego 
Koronę Cierniową oraz kalendarze Diecezji Łowickiej na rok 2018. 

10.W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Mariana Włodarczyka, 
+Śp. Barbarę Klimkiewicz, +Śp. Franciszkę Nowińską, +Śp. Marcina Muchę, +Śp. 
Tadeusza Kapustę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


