
  

 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cyklu 
„kawa z księdzem”. Tym razem temat brzmi: „Mądrość Krzyża Chrystusowego. 
Symbolika świętego znaku”.

 ▪ Również dzisaj zapraszam jeszcze na Nieszpory z odmówieniem Aktu poświęce-
nia Chrystusowi Królowi, za co można zyskać odpust zupełny.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Pierwsza część spotkania odbędzie się w sali parafialnej.

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne 
Dzieci Maryi.

 ▪ 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 oraz lektorów. Po Mszy 
św. o godz. 19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem 
dla młodzieży z klas siódmych szkoły podstawowej.

 ▪ Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają maturzystki i studentki od 29 listopada 
do 1 grudnia na dni skupienia, które odbędą się w ośrodku „Betania” w Leśnicy. 
Kontakt: Fb Betania-Służebniczki-Leśnica; betanialesnica@gmail.com. 

 ▪ W sobotę 30 listopada odbędzie się Dekanalny Dzień Skupienia Parafialnych Ze-
społów Caritas. Spotkanie rozpocznie się Liturgią Godzin (Modlitwą w ciągu dnia) 
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Jasionej o godz. 10.00. Ponadto zaplano-
wano: konferencję (w salce parafialnej), spotkanie przy kawie i czas na wymianę 
doświadczeń i spostrzeżeń o formach zaangażowania poszczególnych zespołów, 
modlitwę różańcową i Eucharystię o godz. 14.00.

 ▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas będzie proponował 
do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki 
wigilijne, kalendarze i in. Przy okazji informuję, że Parafialny Zespół Caritas z taką 
samą propozycją wystąpi podczas fesytynu osiedlowego (14 grudnia br.).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sara Bieniek z Zieliny i Oskar Zając ze Zdzieszowic — zapo-
wiedź III; Anna Wójcik ze Zdzieszowic i Mateusz Molfa ze Zdzieszowic — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed ko-
ściołem – zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę do puszek 
na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
inwestycje w naszej parafii. „Bóg zapłać”.
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