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1. Dziś XXXI Niedziela Zwykła i jednocześnie Pierwsza Niedziela Listopada. Po 
każdej Mszy świętej modlić się będziemy w intencji powołań do służby 
kapłańskiej i zakonnej w Kościele. Również dzisiaj z okazji piątego dnia 
miesiąca o godz. 18.00 Msza Św. dziękczynna za koronację obrazu MB 
Łowickiej i za Ojczyznę. 

 
2. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym przeznaczone są na remonty i 

budowę nowych kościołów w diecezji. 
 

3. Dziękujemy katechetom i grupie młodzieży z naszej parafii, uczestniczącym 
w nabożeństwie w dniu 31 października w kościele Dobrego Pasterza po 
hasłem „Noc Świętych” za godne reprezentowanie naszej wspólnoty na tym 
spotkaniu. 

 
4. Dziękujemy także wszystkim wiernym, którzy wyznając wiarę w prawdę 

o obcowaniu świętych uczestniczyli w Uroczystości Wszystkich Świętych i we 
Wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych przez udział we Mszach 
świętych, nawiedzenie cmentarzy i modlitwę za zmarłych. Pamiętajmy, że 
modlitwa za zmarłych jest jednym z uczynków miłosiernych co do duszy. 
Dziękujemy za zgłoszenia imion zmarłych do parafialnej Modlitwy 
Wypominkowej jednorazowej i całorocznej. 

 
5. W listopadzie – zwanym miesiącem dusz czyśćcowych, w czasie codziennej 

modlitwy różańcowej o godz. 1700 rozważać będziemy tajemnice związane z 
prawdą wiary o Świętych obcowaniu, a dotyczące modlitwy za dusze w 
czyśćcu cierpiące. Po różańcu i rozważaniu będziemy odmawiać litanię za 
wszystkich wiernych zmarłych. 

 
6. W tym tygodniu w sobotę 11 listopada przypada Uroczystość Świętej 

Wiktorii - Patronki diecezji i miasta Łowicza. Msze Św. o godz. 700, 900, po 
procesji ok. godz. 1115 oraz o godz. 1800. Nie będzie Mszy Św. o godz. 1030 i 
1200. Uroczyste obchody rozpoczną się o godz. 1000 nabożeństwem w 
kościele pw. Św. Ducha i procesją do naszej Bazyliki Katedralnej, gdzie 
będzie Msza św. w intencji Ojczyzny, Diecezji i Parafii. Uroczystości będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Abp Marian Gołębiewski, metropolita 
senior wrocławski. Niech liczny udział w procesji i Mszy św. będzie znakiem 
naszej wiary. Zachęcamy do udekorowania domów i okien, szczególnie 
wzdłuż trasy procesji, emblematami religijnymi i flagami. 

 
7. Ofiary składane na tacę w następną niedzielę – 12 listopada – przeznaczone 

będą na prace inwestycyjne w naszej parafii. 
 

8. Zapraszamy Rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej 
na spotkanie formacyjne w przyszłą niedzielę 12 listopada na godz. 15.50. 

 
9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Mariannę Makowską i 

+Śp. Zofię Pikulską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 


