
 ▪ Serdecznie zachęcam do trwania w adwentowym duchowym wysiłku i udziału 
w Mszach św. roratnich, które w naszym kościele sprawowane są codziennie 
o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. 
Ciągle trwa też akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, w ramach której 
można nabyć wigilijne świece oraz opłatki.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i sympatyków na adwen-
towy Dzień Skupienia, który odbędzie się w klasztorze na Górze Świętej Anny w po-
niedziałek (12 grudnia) od godz. 15.30. Przewodniczył będzie o. Ambroży OFM.

 ▪ W środę 14 grudnia o godz. 16.00 w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opolu w obecności bpa Pawła Stobrawy nastąpi uroczyste przekazanie Betle-
jemskiego Światła Pokoju przez harcerzy. Kilka dni przed Wigilią będzie można 
zabrać to światło do swoich domów również z naszego kościoła. 

 ▪ Również w środę o godz. 18.00 w Ochronce Sióstr Służebniczek odbędzie się spo-
tkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W piątek serdecznie zapraszam na adwentowe czuwanie modlitewne dla mło-
dzieży dekanatu leśnickiego, które odbędzie się w kościele św. Antoniego od 
godz. 19.30 do 21.00. Będzie to też dobra okazja do skorzystania z przedświą-
tecznej spowiedzi. Młodzież z klas trzecich gimnazjalnych powinna potrakto-
wać to spotkanie jako formacyjne przed bierzmowaniem. 

 ▪ W sobotę 17 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się przedświąteczne odwiedziny 
chorych.

 ▪ W IV Niedzielę Adwentu (18 grudnia) biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby 
żyjące w związkach niesakramentalnych na nabożeństwo adwentowe, które od-
będzie się o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą nie-
dzielę ofiary będą przeznaczona również na potrzeby naszego kościoła. „Bóg 
zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Kry-
stynę Skrzypiec, lat 94, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Jej dać Panie...
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