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1. Dziś przypada XXXII Niedziela Zwykła.  
 
2. Dziękujemy wszystkim, którzy obecnością na procesji ulicami Łowicza i na 
Mszy św. w Bazylice Katedralnej, swoją modlitwą i posługą przyczynili się do 
uroczystego obchodu w dniu wczorajszym 11 listopada Narodowego Święta 99 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Uroczystości ku czci Św. Wiktorii, 
patronki miasta Łowicza i Diecezji Łowickiej. W sposób szczególny dziękujemy 
panu organiście i chórowi parafialnemu, panu kościelnemu oraz przedstawicielom 
wspólnot parafialnych: Domowemu Kościołowi, Odnowie w Duchu Świętym, 
Bractwu Różańcowemu i Wspólnocie Neokatechumenalnej. 
 
3. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele 
inwestycyjne w naszej parafii. Przypominamy, że trwają prace wykończeniowe 
w kaplicy pogrzebowej na cmentarzu. Mamy nadzieję, że o ile pozwolą 
na to gromadzone środki materialne, zakończą się one jeszcze w tym roku. 
 
4. Zapraszamy wszystkich parafian na codzienną modlitwę różańcową o godz. 
17:00, w czasie której w miesiącu listopadzie w sposób szczególny modlimy 
się za naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach parafialnych. 
 
5. Zapraszamy rodziców i dzieci klas III Szkoły Podstawowej na kolejne 
spotkanie formacyjne i Mszę św. w przygotowaniu do I Komunii św., dziś 
o godz. 1600 w Bazylice Katedralnej. 
 
6. Dzieci klas IV Szkoły Podstawowej, które przygotowują się do Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy wraz z rodzicami i rodzeństwem 
za tydzień w Niedzielę 19 listopada na spotkanie i Mszę Św. o godz. 1600. 
 
7. Przypominamy, że w naszej parafii głoszone są przez przedstawicieli Drogi 
Neokatechumenalnej katechezy ewangelizacyjne. Zapraszamy wszystkich 
chętnych na kolejne spotkania w Domu Parafialnym w poniedziałki i środy 
o godz. 2000. 
 
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy 
zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową. Są także 
do nabycia Kalendarze Diecezji Łowickiej na rok 2018 oraz widokówki 
ze zdjęciami z naszej Bazyliki. 
 
9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy Śp. Teresę 
Brzezińską. Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie. 


