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1.Dziś obchodzimy II Niedzielę Adwentu. W naszej Parafii od wczoraj trwają
Rekolekcje Adwentowe, które prowadzi Ks. dr Krzysztof Bielawny
z Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dziś nauki rekolekcyjne
głoszone sa na wszystkich Mszach świętych. Jutro i we wtorek na Mszach
św. o godz. 645, 900, 1800 i 2000. We wtorek będzie dzień sakramentu pokuty.
Także we wtorek księża odwiedzą chorych z przedświąteczną posługa
sakramentalną. Chorych można zgłaszać w zakrystii.
2. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej zapraszamy dzisiaj na Msze św.
i spotkanie formacyjne o godz. 1600. Młodzież klas VIII przygotowującą się do
Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Msze św. i spotkanie formacyjne
dziś o godz. 1800.
3. Dziękujemy Kołu Żywego Różańca z Zielkowic III za zaproszenie
na spotkanie modlitewne i opłatek dziś o godz. 1400 Zachęcamy inne Koła
Różańcowe do organizowania takich spotkań z udziałem kapłanów.
4. W tym roku przypada 37 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego.
Męczennikiem tego okresu był Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, którego relikwie
jako patrona ludzi pracy, zostaną uroczyście wprowadzone do naszej
Bazyliki w czasie Mszy św. pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Dziuby i z
udziałem władz Sejmu, Urzędu Marszałkowskiego Powiatu i Miasta oraz
przedstawicieli NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze i Oddziału w Łowiczu
w czwartek 13 grudnia o godz. 1800.
5. W najbliższą sobotę 15 grudnia klerycy naszego Seminarium
Duchownego będą roznosili opłatki wiernym naszej parafii mieszkającym w
mieście. Na wioskach opłatki rozniosą państwo sołtysi z pomocą sióstr
Bernardynek.
6. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę a przeznaczone na cele
inwestycyjne. We wtorek – w dniu zakończenia rekolekcji – ofiarami
składanymi na tace podziękujemy ojcu rekolekcjoniście za trud prowadzenia
rekolekcji.
7. Przy wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką, a także
świece wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym
w naszej diecezji. Pamiętajmy o torbach charytatywnych do których
wkładając produkty żywnościowe oraz chemię dla gospodarstwa domowego
przyczyniamy się do przygotowania paczek świątecznych dla najuboższych
z naszej parafii.

