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1. Dziś w III Niedzielę Adwentu w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje 
Adwentowe, po hasłem „Duch Święty Nadzieją Rodziny”, które poprowadzi 
Jezuita O. Józef Łągwa. Nauki rekolekcyjne będą głoszone dziś w Bazylice 
Katedralnej na każdej Mszy świętej, w poniedziałek i we wtorek na Mszach 
św. o godz. 645, 900, o 1600 dla dzieci ze Szkół Podstawowych i młodzieży 
gimnazjalnej oraz o 1800 i 2000 dla dorosłych. We wtorek będzie dzień 
Sakramentu Pokuty, Także we wtorek od godz. 1030 kapłani odwiedzą 
chorych, którzy zostaną zgłoszeni w kancelarii lub zakrystii do wizyty 
przedświątecznej. Osoby, które zamówiły Msze św. w poniedziałek i we 
wtorek o godz. 730 prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia innej pory 
sprawowania zamówionej Mszy św. 

2. Zapraszamy rodziców i dzieci klas IV Szkoły Podstawowej na Mszę św. 
w przygotowaniu do Rocznicy I Komunii św. dziś wyjątkowo, o godz. 1030. 

3. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Popowie przygotowała własnoręcznie 
dekoracje świąteczne, które możemy dziś nabyć przy wyjściu z kościoła. 
Pozyskane w ten sposób fundusze będą przekazane do Fundacji „Jaś i 
Małgosia” na rzecz rehabilitacji Aleksandra Szymańskiego, chłopczyka 
walczącego o możliwość samodzielnego funkcjonowania pomimo dziecięcego 
porażenia mózgowego. Serdeczne „Bóg zapłać” za okazaną w ten sposób 
pomoc. 

4. Pamiętajmy o możliwości przygotowania „Torby miłosierdzia” jako 
świątecznego daru dla ubogich. Bóg zapłać tym, którzy już taki dar 
przekazali. Pewną formą pomocy są także świece wigilijne przygotowane 
przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest pomocą dla ubogich. 

5. Do Uroczystości Bożego Narodzenia został zaledwie tydzień. 
Przypominamy o codziennych Roratach o 6:45. Dzieci i młodzież 
zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki. Cieszy nas liczny udział dzieci w 
roratach i brakuje nam takiej gorliwości wśród młodzieży, zwłaszcza 
przygotowującej się do bierzmowania. Ostatni czas na adwentowe mocne 
postanowienie poprawy! 

6. Z prasy katolickiej polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę 
Cierniową oraz czasopismo „Miłujcie się”. Zachęcamy też do nabywania 
Kalendarzy Diecezji Łowickiej, a także kartek świątecznych i innych 
pamiątek. 

7. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: +Śp. 
Mariusz Kolis i +Śp. Antoni Jaszczak. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie.


