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1. Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny pod hasłem „Jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym”, w którym będziemy starali się ożywić działanie
otrzymanego w czasie Chrztu Świętego i Bierzmowania daru Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
2. W Adwencie zapraszamy na Roraty  Msze oczekiwania z Matką Bożą na przyjście
Zbawiciela, odprawiane codziennie o godz. 645 Dzieci z lampionami zapraszamy
w poniedziałek, środę i piątek. Po Mszy św. w sali Domu Parafialnego będzie możliwość
pokrzepienia się szklanką ciepłego kakao lub herbaty i słodką bułką. W tym roku
w Adwencie będziemy pracowali z pomocą Ducha Świętego nad przygotowaniem naszych
serc, naszych rodzin i całej rodziny parafialnej na przyjście Pana Jezusa, co podpowiada
nam dekoracja adwentowa i hasło „Duch Święty nadzieją rodziny”.
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 zielonej skrzyni przy ołtarzu Św. Wojciecha 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. Ofiary składane dziś na tacę są przeznaczone na utrzymanie Wyższego Seminarium
Duchownego. Po Mszach św. dobrowolnymi ofiarami składanymi do puszek możemy
wesprzeć dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie.
6. W środę 6 grudnia przypada wspomnienie Św. Mikołaja – biskupa Mirry. Życzymy, aby
każde dziecko Boże duże i małe otrzymało od niego miły upominek za dobre sprawowanie.
7. Animatorów prowadzących spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania
zapraszamy na spotkanie w najbliższy czwartek 7 grudnia, o godz. 1830 na plebani...
8. W najbliższy piątek 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
Zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 615 i Msze święte o godz.
645, 800, 900, 1200 (wskazanej przez Maryję jako godzina łaski) i 1800.
9. Zgodnie z tradycją lat poprzednich również w tym roku Klerycy Łowickiego Seminarium
Duchownego będą roznosić wśród mieszkańców naszej parafii poświęcone opłatki. Klerycy
odwiedza nasze domy w sobotę 9 grudnia w godzinach przedpołudniowych.
10. W najbliższą niedzielę będziemy gościć w naszej Bazylice pana Romana Kępińskiego,
autora książek religijnych i piosenek dla dzieci, który po każdej Mszy św. zaprezentuje
swoją ofertę, jako propozycję ciekawych upominków dla dzieci z racji zbliżającego się
wspomnienia św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia.
11. Dzieci klas III Szkoły podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę świętą
i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii św. w najbliższą niedzielę
11 grudnia o godz. 1600.
12. Przy bocznym wyjściu z kościoła możemy nabyć prasę katolicką, a także świece
wigilijne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc najuboższym.

13. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych +Śp. Mieczysława Wojciechowskiego,
+Śp. Stefana Siejkę i +Śp. Henryka Czapnika. Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie.

