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1. Dziś II Niedziela Adwentu.  W Adwencie zapraszamy wszystkich na codzienne 
Roraty o godz. 645, które przygotowują nasze serca na nadejście Pana Jezusa. 
Zapraszamy też na codzienny Różaniec o godz. 1700, w grudniu połączony z Litanią 
do Ducha św. i modlitwą św. Jana Pawła II w intencji rodzin. Pamiętajmy o pomocy 
najuboższym poprzez przygotowanie zakupów z produktami żywnościowymi, które 
można składać do skrzyni przy ołtarzu św. Wojciecha. Ofiary pieniężna na ten cel 
można składać do puszki z napisem „Pomoc świąteczna”. Bóg zapłać za ten gest 
dobroci i miłości bliźniego. 
 

2. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej, razem z rodzicami, zapraszamy na spotkanie 
formacyjne i Mszę św. w przygotowaniu do I Komunii św. dziś o godz. 1600. 
 

3. Gościmy dziś w naszej wspólnocie pana Romana Kępińskiego, autora książek 
i piosenek dla dzieci, który po każdej Mszy św. zachęci nas, a zwłaszcza dzieci 
i młodzież, do lektury ciekawych książek religijnych. 
 

4. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne 
w naszej parafii. Warto pamiętać, że trwają prace wykończeniowe w kaplicy 
pogrzebowej na cmentarzu, a jeszcze przed Bożym Narodzeniem zostanie ułożony 
chodnik z kostki brukowej w nowej części cmentarza. 
 

5. Dziękujemy alumnom Seminarium Duchownego za rozprowadzenie opłatków 
wśród mieszkańców naszej parafii na terenie Łowicza. Mieszkańcom wiosek opłatek 
przekażą w najbliższym tygodniu państwo sołtysi i osoby, które zgodziły się 
im dopomóc w tej posłudze. Serdecznie dziękujemy za ten trud i zapraszamy 
szanownych sołtysów i ich pomocników na spotkanie opłatkowe w najbliższą sobotę 
o godz. 1600 na plebanii. Poświęcone opłatki są także wyłożone na bocznym ołtarzu 
i można odebrać je osobiście tu w świątyni. Dziękujemy za ofiary składane przy tej 
okazji. Przeznaczamy je na cele parafialne. 
 

6. W najbliższą Niedzielę rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe pod 
hasłem „Duch Święty nadzieja rodziny”, które poprowadzi O. Józef Łągwa, Jezuita 
z Duszpasterstwa Akademickiego w Łodzi. Rekolekcje będą trwały do wtorku 
włącznie. Zachęcamy do zatroszczenia się o to, by w rodzinach wszyscy mogli wziąć 
udział w słuchaniu słowa Bożego i spowiedzi świętej. 
 

7. Uczniów klas IV Szkoły Podstawowej zapraszamy razem z rodzicami na Mszę św. 
w przygotowaniu do Rocznicy I Komunii św. w najbliższą Niedzielę o godz. 1030.  
 

8. Przy bocznym wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką, 
a także w świece wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc 
najuboższym oraz w kartki świąteczne i inne pamiątki. 
 

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy + Śp. Jadwigę Plaskota i Śp. Annę Miazek. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


