
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II niedziela Adwentu (4 grudnia 2022 r.)

1. Dziękuję  wszystkim,  którzy  uczestniczyli  w rekolekcjach  adwentowych,  rozpoczynając  ten
szczególny czas od słuchania Słowa Bożego, korzystania z sakramentów świętych. Zachęcam do
czuwania  adwentowego,  przychodzenia  na  Roraty,  włączania  się  w  różne  formy  pomocy
potrzebującym.

2. Dziękuję rodzicom dzieci, które przychodzą na Roraty za ich wysiłek; dziękuję bardzo naszym
parafianom, którzy przychodzą wcześnie rano, aby zagotować mleko, przygotować bułeczki na
poczęstunek dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki po Roratach. Roraty codziennie o godz. 6:45

3. Dzisiaj II Niedziela Adwentu i pierwsza niedziela grudnia. Pamiętamy o modlitwie w intencji
powołań. Również dzisiaj przypada dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tym
celu są wystawione puszki, do których możemy złożyć dobrowolną ofiarę. Jest to kolejna okazja,
aby wesprzeć Kościół na Wschodzie. 

4. Z  okazji  Świat  Bożego  Narodzenia  chcemy  wspierać  osoby  potrzebujące;  wiele  osób
systematycznie korzysta z pomocy Caritas. Pomagamy też bardzo konkretnie w naszej Parafii
naszym braciom i  siostrom z Ukrainy.  Osoby,  które chciałyby przekazać paczkę dla  osób
ubogich (najlepiej z produktów o przedłużonym terminie ważności) prosimy o przynoszenie
paczek do zakrystii dla ministrantów przed i po każdej Mszy Św. w niedziele i dni powszednie.

5. Wiem, że w Parafii były organizowane wigilie dla osób samotnych. Jeżeli to możliwe, bardzo
chętnie będziemy kontynuować tę piękną inicjatywę, potrzebujemy jednak informacji w jaki
sposób  taką  wigilię  zorganizować,  prosimy  o  kontakt  osoby  wcześniej  angażujące  się  w
przygotowanie.

6.  Myśląc o wigilii i innych wydarzeniach duszpasterskich, chciałbym zaprosić na spotkanie Radę
parafialną (Radę duszpasterską), Caritas i wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w różne
inicjatywy  podejmowane  w  Parafii,  porozmawiać,  poplanować  -  teraz  lub  w  przyszłości.
Zapraszam też osoby chętne do pomocy. Spotkanie w najbliższą środę o godz. 18:30 na plebanii. 

7. Opłatki na stół wigilijny są wystawione w niedziele i święta w przy bocznym ołtarzu, w tygodniu
zaś są do nabycia w zakrystii.

8. Bardzo dziękuję sołtysom wiosek za pomoc w rozprowadzeniu opłatków. Zatroszczmy się, aby
poświęcony opłatek dotarł do każdego domu. Zbierane ofiary są przeznaczone na pomoc na
bieżące potrzeby, np. poczęstunek po roratach, ale też na ogrzewanie.

9. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą parafię ofiarami na tacę i innymi ofiarami.
Wszyscy obawiamy się zimy i rosnących rachunków, tym bardziej dziękuję za ofiarność.

10.W najbliższy czwartek, 8 grudnia będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
N.M.P. Msze Święte będą sprawowane o godz. 6.45, 8.00, 9.00, 12:00 i 18.00. Po Mszy Św. o
godz. 12:00, w tzw. Godzinie Łaski, Wspólnota Maryjna będzie prowadzić Różaniec. 8 XII to
także święto Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu i Sióstr Wspólnej Pracy.
Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego zaprasza na szczególne nabożeństwo ku czci
Matki Bożej zwane Akatystem w przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – w
środę 7 grudnia o godz. 2000.

11.Jak  zwykle  możemy  zaopatrzyć  się  w  prasę  katolicką,  ale  też  świece  na  stół  wigilijny
przygotowane przez Caritas. Większe świece w cenie po 18 zł są do nabycia w zakrystii

12.Ministranci na przyszłą niedzielę przygotują sianko na stół wigilijny, które ma nam przypominać
o  ubóstwie  szopki  betlejemskiej. Ofiary  składane  przy  okazji  nabywania  sianka
będą przeznaczone na fundusz ministrancki i scholi.

13.Przypominamy, że za tydzień i za dwa tygodnie mają swoje spotkania o godz. 10:00 dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św. i ich rodzice (najpierw grupa z kilku szkół, potem ze
szkoły podstawowej nr 1)

14.W najbliższym tygodniu:



Wtorek – Wspomnienie  Św. Mikołaja,  mamy nadzieję,  że Św. Mikołaj  będzie  pamiętał  o
dzieciach
Środa – Wspomnienie Św. Ambrożego
Czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Za tydzień już trzecia Niedziela Adwentu

15.W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy:
Śp.  Natalię Szkółka
Śp. Stanisława Brodeckiego
Śp. Andrzeja Patos
oraz zmarłych z naszych rodzin
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…


