
 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cyklu 
„kawa z księdzem”. Tym razem głównym tematem – zgodnie z propozycją wyra-
żoną miesiąc temu –  będzie historia sakramentu pokuty.

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Parafial-
nego Zespołu Caritas.

 ▪ W środę o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne z s. Ni-
colą dla wszystkich marianek (także kandydatek).

 ▪ Stowarzyszenie Osiedlok zaprasza w środę (22 listopada) o godz. 18.00 na spotka-
nie wszystkich członków stowarzyszenia i tych, którzy chcieliby zostać członkami 
lub aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na naszym osiedlu. Spotkanie od-
będzie się w budynku „Gołębnik”.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz. 19.00 
odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 
szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek (24 listopada) od godz. 19.30 Siostry Służebniczki z Leśnicy organizują 
czuwanie dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, któremu przyświeca hasło: 
„Bóg potrzebuje twojego serca”. W programie spotkania m.in. nietypowy seans 
filmowy, spotkanie z gośćmi (P. Karoliną i Karolem Fromont), adoracja, Euchary-
stia, rozmowy i śpiew z zespołem Belle co. Zapraszamy.

 ▪ Od 17 lat w naszym kraju rozwija się inicjatywa pod nazwą SZLACHETNA PACZKA. 
Jej misją jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami, bo tak należy po-
strzegać tych, którzy mimo trudnej sytuacji życiowej nie poddali się, a także tych, 
którzy jako wolontariusze poświęcają swój czas na rozmowy z rodzinami i z ta-
kich spotkań wychodzą bogatsi o życiowe doświadczenia. Bohaterami są też dar-
czyńcy, którzy z własnej woli podejmują się przygotowania paczki dla wybranej 
rodziny w potrzebie. Dnia 18 listopada nastąpiło otwarcie bazy rodzin będących 
w potrzebie. Można więc poprzez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl 
wybrać rodzinę, której chce się pomóc. 

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę 
Stukan, lat 91, z Placu 1 Maja. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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