
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

29 października 2017 

 
1. Dziś XXX Niedziela Zwykła. Na Mszy św. o godz. 1200 gościć będziemy Chór Stowarzyszenia 
Śpiewaczego „Harmonia” z Łodzi pod dyrekcją prof. Jerzego Rachubińskiego, który uświetni swoim 
śpiewem celebrę Eucharystii, a po Mszy św. da koncert kilku utworów ze swego repertuaru. 
 

2. Narzeczonych zapraszamy na katechezy przygotowujące do Sakramentu Małżeństwa w poniedziałki 
o godz. 1900 w Domu Parafialnym. 
 

3. Wszystkich wiernych zapraszamy na kolejną katechezę ewangelizacyjną prowadzoną przez wspólnotę 
Drogi Neokatechumenalnej, w poniedziałek o godz. 2000 w Bazylice Katedralnej. 
 

4. Zapraszamy na Noc Świętych - wieczór modlitwy i refleksji przy relikwiach świętych 
i błogosławionych. Nabożeństwo odbędzie się w Wigilię Uroczystości Wszystkich świętych 
31 października o godz. 19:00 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu. Polecamy 
to wydarzenie wszystkim wiernym, a szczególnie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. 
 

5. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych - 
1 i 2 listopada. Zatroszczmy się o uporządkowanie grobów naszych bliskich zmarłych. Zatroszczmy się 
także o ich zbawienie podejmując modlitwę w ich intencji. Przyjmujemy zgłoszenia do Modlitwy 
Wypominkowej jednorazowej i całorocznej. Istnieje także możliwość zamówienia Mszy świętych, także 
Mszy świętych Gregoriańskich, w intencji zmarłych. Pamiętajmy, że zapalony znicz nie jest zwykłą 
dekoracją grobu, ale ma być znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie i wytrwałej modlitwy 
za zmarłych. Także postawione na grobie żywe kwiaty są wyrazem wiary w zachowane od śmierci 
wiecznej życie naszych bliskich i nadziei na życie wieczne w niebie. Zachęcamy do spełnienia uczynku 
miłosierdzia poprzez zakupienie zniczy przygotowanych przez Caritas Diecezji Łowickiej. Zapalony znicz 
jest znakiem naszej modlitwy za zmarłych, czyli uczynku miłosierdzia co do duszy, a ofiara złożona przy 
tej okazji jest pomocą wobec ubogich, czyli uczynkiem miłosierdzia co do ciała. 
 

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada - Msze św. i nabożeństwa będą celebrowane według 
następującego porządku: 
 700 - Msza św. w Bazylice Katedralnej; 
 900 - Msza św. w Bazylice Katedralnej; 

1000 - Msza św. na cmentarzu parafialnym  
pod przewodnictwem Bp. Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby. 

1100 - Procesja po cmentarzu z modlitwą wypominkową; 
1130 - Msza św. w Kościele Św. Leonarda; 
1200 - Msza św. w Bazylice Katedralnej; 
1800 - Msza św. w Bazylice Katedralnej; 
1900 - Procesja po cmentarzu z modlitwą różańcową za zmarłych. 

 
5. We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - 2 listopada - zapraszamy na Msze św. do Bazyliki 
Katedralnej o godz. 700, 800, 900 i 1800. Po Mszy św. o godz. 900 przejdziemy procesyjnie wewnątrz Bazyliki 
do pięciu stacji, przy których odmówimy modlitwę za zmarłych. 1 i 2 listopada dostępny będzie parking 
dla samochodów osobowych przy powstającej kaplicy na nowej części cmentarza. 
 

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. W Pierwszy Piątek możliwość 
przystąpienia do sakramentu pokuty będzie w czasie porannych Mszy św. o godz. 700, 730, 800, i 900. Po   
południu w czasie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500 do Mszy św. dla dzieci i młodzieży o godz. 
1600, w czasie Różańca o godz. 1700 do wieczornej Mszy św. o godz. 1800. W Pierwszą Sobotę Miesiąca 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie celebrowane po Mszy św. o godz. 900. W godzinach 
przedpołudniowych księża odwiedza obłożnie chorych z posługą sakramentalną. 
 

7. Gratulujemy ministrantom naszej parafii zajęcia III miejsca w eliminacjach i tym samym 
zakwalifikowania się do finału Turnieju Grand Prix Piłki Nożnej Halowej o Puchar Biskupa Łowickiego. 
 

8. Zachęcamy do zaopatrzenia się w prasę katolicką – Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową 
oraz Kalendarze Diecezji Łowickiej dostępne przy bocznym wyjściu z Bazyliki. 
 

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Józefę Stefanowicz i +Śp. Zbigniewa 
Janczewskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


