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1. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą przeżywamy w dzisiejszą 
Niedzielę, jest zapowiedzią powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów i 
naszego przejścia wraz z Nim do chwały Królestwa Niebieskiego. Z tej racji po Sumie, 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odmówimy Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 

2.Jak zawsze zapraszamy na modlitwę różańcową, w listopadzie połączoną z modlitwą 
za zmarłych, w naszej Bazylice Katedralnej codziennie o godz. 1700. 

3. Młodzież klas II i III Gimnazjum, wraz z rodzicami, zapraszamy na Mszę świętą 
i spotkanie formacyjne w przygotowaniu no Sakramentu Bierzmowania, dziś o godz. 
1800.  

4. W rozpoczynającym się tygodniu przypada Święto Św. Andrzeja Apostoła, patrona 
Pasterza naszej Diecezji bp. Andrzeja Franciszka Dziuby. Zapraszamy na Mszę św. 
w intencji Dostojnego Solenizanta w czwartek 30 listopada o godz. 1800. 

5.W Pierwszy Piątek Miesiąca możliwość spowiedzi w czasie porannych Mszy świętych 
o  godz. 700, 730, 800 i 900, po południu od godz. 1500 w czasie Koronki do Bożego 
Miłosierdzia i Różańca do Krwi Chrystusa. O 1600 Msza św. dla dzieci i młodzieży, o 
godz. 1700 modlitwa różańcowa i wieczorna Msza św. o godz. 1800. W Pierwszą Sobotę 
Miesiąca Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. o godz. 900, a w godzinach 
przedpołudniowych kapłani odwiedza chorych z posługa sakramentalną. 

6. W najbliższą niedzielę 3 grudnia rozpocznie się okres Adwentu – przygotowanie na 
przyjście Jezusa Chrystusa i na końcu czasów i wydarzeniu Uroczystości Bożego 
Narodzenia. Już dziś zapraszamy na codzienne roraty – w dni powszednie o godz. 645 
i do uczestniczenia w Rekolekcjach Adwentowych, które w naszej parafii rozpoczną się 
w III Niedzielę Adwentu – 17 grudnia. 

7. Zgodnie z tradycją lat poprzednich również w tym roku Klerycy Łowickiego 
Seminarium Duchownego będą roznosić wśród mieszkańców naszej parafii poświęcone 
opłatki. Klerycy odwiedza nasze domy w sobotę 9 grudnia w godzinach 
przedpołudniowych. 

8. Ofiary składane na tacę w najbliższą niedzielę będą przeznaczone na utrzymanie 
Wyższego Seminarium Duchownego, a po Mszach św. dobrowolnymi ofiarami 
składanymi do puszek będziemy mogli wesprzeć dzieło pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. 

9. Zachęcamy do korzystania z pracy katolickiej, którą możemy nabyć przy bocznym 
wyjściu z kościoła. 

10. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Antoniego Igielskiego, +Śp. 
Barbarę Myczka, +Śp. Józefa Łąpiesia. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


