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 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cy-
klu „kawa z księdzem”. Tym razem temat będzie dotyczył żydowskich świąt 
i zwyczajów religijnych w czasach Pana Jezusa.

 ▪ Również dzisaj zapraszam jeszcze na Nieszpory z odmówieniem Aktu po-
święcenia Chrystusowi Królowi, za co – pod zwykłymi warunkami – można 
zyskać odpust zupełny.

 ▪ Swoje zaproszenie na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek po-
nawiają dziś także Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” (po dzisiej-
szych przedpołudniowych Mszach św.).

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

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

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wie-
czornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem 
biblijnym.

 ▪ Biskup Opolski, mając na uwadze dobro duchowe wiernych chcących świę-
tować tzw. „andrzejki”, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątko-
wej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych prze-
bywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 30 listopada 2018 roku.

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, dlatego o godz. 7.30 za-
praszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach 
nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę 1 grudnia o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny cho-
rych. Przy okazji informuję, że przed świętami będę jeszcze odwiedzał cho-
rych w sobotę 22 grudnia od godz. 9.00.



 ▪ Również w sobotę nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje spotkanie roz-
poczynające ADWENT, które w pierwszej części – mającej charakter poczę-
stunku (kawa, herbata, ciasto) w sali parafialnej – dedykowane jest dla se-
niorów naszej parafii (otrzymali imienne zaproszenia), zaś w drugiej części, 
na którą o godz. 15.30 do kościoła zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, 
zaplanowano w formie nabożeństwa słowno-muzyczną medytację adwen-
tową. Gośćmi specjalnymi tej części będą: Oskar Koziołek-Goetz (baryton) 
i Łukasz Sadło (organy). 

 ▪ Po sobotnim nabożeństwie (wyżej opisanym), a także przez całą I Niedzielę 
Adwentu, Parafialny Zespół Caritas będzie proponował do nabycia świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, ka-
lendarze i in. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed 
kościołem – zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę do pu-
szek na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przezna-
czona na seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać” za ofiary.
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 ▪ W bieżącym roku na wigilijnych stołach po raz 25. zapłoną świece Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom, tym razem pod hasłem: „Świeca, która two-
rzy polską wigilię”. W ciągu 24 lat, Caritas Diecezji Opolskiej rozprowadziła 
ponad dwa miliony świec i zebrała 7 870 tys. zł. Wszystkie pieniądze zostały 
przeznaczone na stałą lub doraźną pomoc dzieciom. W 2017 roku dofinan-
sowanie otrzymało 45 projektów, w których uczestniczyło 2800 dzieci. Na-
bywając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wierni składają ofiary 
w wysokości 12 zł za dużą i 5 zł za małą świecę. 

 ▪ W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00, w kościele 
seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Mło-
dych. W tym roku tematem przewodnim są słowa z listu św. Pawła do Gala-
tów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Do udziału w tym modlitew-
nym spotkaniu Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.
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