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1. Dziś przypada II Niedziela Adwentu i jednocześnie Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi 8 grudnia 
1947 r. w Montichiari we Włoszech.  Maryja powiedziała wtedy: Życzę sobie, aby każdego 
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki 
modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe 
nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów 
staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była 
rozpowszechniona. Zachęcamy zatem do modlitwy zawierzenia Maryi Świata, Kościoła i 
samych siebie dziś o godz. 1200.
2. Dzieci klas III Szkoły Podstawowej, razem z rodzicami, zapraszamy na kolejną Mszę 
Świętą i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Świętej, dziś o godz. 1600.
3. Młodzież klas VIII Szkoły podstawowej będzie miała spotkanie przygotowujące do 
Sakramentu Bierzmowania za tydzień, w niedzielę na Mszy św. o godz. 1800.
4. Trwa okres Adwentu. Wszystkich wiernych zapraszamy na Roraty codziennie w dni 
powszednie o 645. Dzieci zapraszamy na Roraty szczególnie w poniedziałki, środy i piątki. 
Dla naszych dzielnych i gorliwych uczniów po Mszy świętej jest przygotowany 
poczęstunek ciepłym kakao i słodką bułeczką.
5. W tym roku przypada 38 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Zapraszamy na 
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny z udziałem władz Sejmu, Urzędu Marszałkowskiego 
Powiatu i Miasta oraz przedstawicieli NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze i Oddziału w 
Łowiczu w piątek 13 grudnia o godz. 1800.
6. Dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę a przeznaczone na cele inwestycyjne. W 
zeszły miesiącu na ten cel zebraliśmy 6721 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
7. Od Niedzieli 15 grudnia do piątku 20 grudnia w naszej parafii będą trwały rekolekcje 
adwentowe, których celem będzie zawierzenie rodzin naszej parafii Matce Bożej. 
Rekolekcje będą dłuższe niż zazwyczaj, gdyż będą one jednocześnie renowacją Misji 
parafialnych jakie przeżywaliśmy w 2017 roku, przed nawiedzeniem naszej parafii przez 
Matkę Bożą w Obrazie Jasnogórskim. Już dziś zapraszamy na nauki rekolekcyjne w 
niedzielę na wszystkich Mszach świętych, a w dni powszednie o 645 900, 1800 i 2000. 
Rekolekcje zakończymy pielgrzymka parafialną 20 grudnia na nocne czuwanie przed 
wizerunkiem Matki Bożej na Jasnej Górze. Na wyjazd autokarem można zapisywać się w 
zakrystii lub kancelarii parafialnej.
8. 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.
9.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Jerzego Kosiorka i +Śp. Stanisławę 
Sieczkowską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.


