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1. Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny pod hasłem „Wielka 
tajemnica Wiary”, w którym będziemy starali się ożywić nasze doświadczenie spotkania 
Chrystusa jako naszego Pana i Boga w przeżywaniu Eucharystii. 

2. W Adwencie zapraszamy na Roraty - Msze oczekiwania z Matką Bożą na przyjście 
Zbawiciela, odprawiane codziennie o godz. 645. Dzieci z lampionami zapraszamy 
w poniedziałki, środy i piątki. Po Mszy św. w sali Domu Parafialnego będzie możliwość 
pokrzepienia się szklanką ciepłego kakao lub herbaty i słodką bułką.

3. Jako wspólnota parafialna przez okres Adwentu chcemy przygotować paczki świąteczne 
dla najuboższych rodzin i osób w naszej parafii. Zapraszamy do włączenia się w tę akcję 
przez składanie do wyłożonych na ołtarzach bocznych toreb pomocy świątecznej darów w 
postaci produktów żywnościowych o przedłużonej trwałości, bądź też przez złożenie ofiary 
pieniężnej do puszki z napisem Pomoc Świąteczna lub indywidualne przygotowanie torby z 
produktami żywnościowymi.

4. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy świętej modlimy się o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne.

5.W najbliższą sobotę klerycy Wyższego Seminarium Duchownego będą roznosili opłatki 
wśród wiernych naszej parafii mieszkających w Łowiczu. Wspólnota Wyższego Seminarium 
Duchownego zaprasza na szczególne nabożeństwo ku czci Matki Bożej zwane Akatystem w 
przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – w sobotę 7 grudnia o godz. 2000.

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy do skorzystania 
z Sakramentu Pokuty w czasie porannych Mszy św. o godz. 645, 730, 800 i 900. Po południu 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusowej o godz. 
1500. Spowiedź święta od godz. 1530, o 1600 Msza święta dla dzieci i młodzieży, o 1700 
Różaniec. Wieczorem spowiedź i Msza święta o godz. 1800.

8. W Najbliższą Niedzielę 8 grudnia – przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
N.M.P. Dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej zapraszamy na Mszę św. i 
spotkanie formacyjne w niedzielę 8 grudnia o godz. 1600. 

10. 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.

11. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy + Śp. Jana Kosiorka, i +Śp. Stanisława Śliwińskiego. 
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie.


