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1. Dziś przypada XXVI Niedziela Zwykła. Z racji Pierwszej Niedzieli Miesiąca, po 
każdej Mszy świętej modlimy się o powołania do służby w Kościele. Po Sumie, zgodnie 
z tradycją Pierwszej Niedzieli Października, odbędzie się procesja eucharystyczna do 
pięciu ołtarzy, w trakcie której odmówimy Różaniec. 

2. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Nabożeństwa Październikowe, 
codziennie o godz. 1700. Zachęcamy do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach. 

3. Od jutra w kancelarii będziemy przyjmowali intencje mszalne na rok 2018. 

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota 
Miesiąca. W Pierwszy Czwartek jak zawsze po Mszy św. o godz. 900 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. W Pierwszy Piątek Miesiąca 
spowiedź w czasie porannych Mszy św. o godz. 700, 730, 800 i 900, po południu od 
godz. 1500. Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz. 1600. Nabożeństwo różańcowe 
o godz. 1700 i wieczorna Msza św. o godz. 1800. W Pierwszą Sobotę Miesiąca kapłani 
w godzinach przedpołudniowych odwiedzą obłożnie chorych z posługą 
sakramentalną. 

5. Najbliższa sobota 7 października zgromadzi wiernych w wielu miejscach w Polsce 
pod hasłem „Różaniec do granic” na modlitwie różańcowej w intencji Ojczyzny. W 
naszej Bazylice Katedralnej również, zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski, 
będziemy się modlić w czasie nabożeństwa o godz. 1100. Zapraszamy na to 
nabożeństwo wszystkie Koła Żywego Różańca, Bractwo Różańcowe, Grupę Maryjną, 
Wspólnoty Parafialne – Neokatechumenat, Odnowę w Duchu Świętym, Kościół 
Domowy, Ministrantów, Lektorów, Bielanki Scholę, a  także wszystkie rodziny wraz 
z dziećmi i młodzieżą i wszystkich wiernych. Będzie to wielkie nasze wołanie razem 
z Kościołem w Polsce przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej o zachowanie 
naszej Ojczyzny w pokoju, bezpieczeństwie i w tożsamości chrześcijańskiej. Będzie 
to jednocześnie Nabożeństwo Fatimskie z racji Pierwszej Soboty Miesiąca.  

6. W przyszłą Niedzielę zapraszamy dzieci klas III razem z rodzicami na Mszę Świętą 
i kolejne spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii świętej o godz. 1600. 

7. „Idźmy naprzód z nadzieją!”   – pod takim hasłem obchodzić będziemy XVII Dzień 
Papieski, który odbędzie się w niedzielę 8 października 2017 roku. W tym dniu do 
puszek będą zbierane ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspierającą 
stypendiami ubogą a zdolna młodzież katolicką. W Bazylice Katedralnej po Mszy o 
godz. 1200 oficjalne delegacje i poczty sztandarowe przejdą pod pomnik Św. Jana 
Pawła II na krótką modlitwę. O godz. 1500 przy szkole nr 7 rozpocznie się „Bieg 
Papieski”, którego zakończenie odbędzie się na Starym Rynku również przy pomniku 
Św. Jana Pawła II. 

8. Zachęcamy do zainteresowania się kalendarzami Diecezji Łowickiej na rok 2018, 
a także nowymi, bardzo ciekawymi widokówkami ze zdjęciami z naszej Bazyliki oraz 
prasą katolicką – Niedzielą, Gościem Niedzielnym i Koroną Cierniową. Wszystko do 
pozyskania przy bocznym wyjściu z Bazyliki. 



9. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy +Śp. Krystynę Kosiorek, 
+Śp. Mariannę Skowrońską, +Śp. Reginę Pawłowską i +Śp. Wiesława Uczciwka. 
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie.


