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1.Dziś XXV Niedziela Zwykła. Tak jak zawsze tak i dziś zapraszamy na codzienną 
modlitwę różańcową o godz. 1700, w miesiącu wrześniu połączoną z  Litanią 
do Św. Michała Archanioła.  

2.Dziś po Mszy świętej o godz. 1200 ks. Sebastian zaprasza uczniów klas II i III 
Gimnazjum na spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. 

3.W środę jak zawsze zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Łowickiej  
po Różańcu, czyli około 1730. 

4.W Piątek 29 września przypada Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela 
i Rafała. Zachęcamy do udziału we Mszach świętych, a szczególnie 
do  wspomnianej modlitwy do Św. Michała Archanioła po Różańcu, który 
odmawiamy codziennie o godz. 1700 

5.Zapraszamy dzieci na spotkania Scholii prowadzonej przez s. Justynę w soboty 
o godz. 1000 oraz chłopców do służby ministranckiej – spotkania  
z ks. Sebastianem w soboty o godz. 1100. 

6.Kino Fenix zaprasza na projekcję filmu pt. „Fatima ostatnia tajemnica” z okazji 
100-lecia objawień fatimskich w dniach 22-25 i 27-28 września o godz. 1630. 

7.Zapraszamy także katechetów i nauczycieli do udziału w XVIII Pieszej 
Pielgrzymce Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej pod hasłem „Idźcie 
i  głoście”. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 30 września. Zapisy przyjmuje 
Wydział Nauki Katolickiej w Kurii Diecezjalnej. Odjazd autokaru, który dowiezie 
grupę łowicką na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki, w sobotę ze Starego Rynku 
o godz. 750. 

8.W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc październik, dlatego z racji 
pierwszej niedzieli miesiąca modlitwa o powołania kapłańskie, a po Mszy 
Świętej o go 1200 procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. 

9.Jak wiemy, 7 października wzdłuż granic Polski będzie odmawiany Różaniec 
w  intencji Ojczyzny. Zgodnie z zachętą Episkopatu Polski także nasza parafia 
włączy się w to wydarzenie. W tym dniu - w sobotę za dwa tygodnie - 
zapraszamy wiernych do wspólnej modlitwy w łączności ze wspólnotami, które 
będą gromadziły się wzdłuż granic Polski, na uroczystym nabożeństwie 
różańcowym w Bazylice Katedralnej o godzinie 1100.  

10.Zachęcamy do zainteresowania się kalendarzami Diecezji Łowickiej na rok 
2018, nowymi, bardzo ładnymi, pocztówkami ze zdjęciami naszej Bazyliki 
Katedralnej, a także prasą katolicką, do pobrania przy bocznym wyjściu 
z Bazyliki.


