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▪▪ Dzisaj zapraszam jeszcze na Nieszpory z odmówieniem Aktu poświęcenia Chry-

stusowi Królowi, za co – pod zwykłymi warunkami – można zyskać odpust
zupełny.

▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Pierwsza część spotkania odbędzie się w sali parafialnej.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na zebranie, które odbędzie się we wtorek (28 listopada) o godz. 16.30 w domu katechetycznym
przy kościele św. Antoniego. KIK informuje również, że Adwentowy Dzień
Skupienia dla tej wspólnoty odbędzie się na Górze Świętej Anny w dniu 11
grudnia o godz. 15.30. Prowadzącym skupienie będzie o. Zachariasz OFM.
▪▪ W środę o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie formacyjne dla wszystkich marianek (także kandydatek).
▪▪ 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 trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata
odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę o godz. 7.30 zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W sobotę 2 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych. Przy okazji informuję, że przed świętami pragnę odwiedzić chorych jeszcze raz w sobotę 23 grudnia od godz. 9.00.
▪▪ S. M. Gizela ABMV organizuje wyjazd na czuwanie modlitwne na Jasną Górę
dla członków Róż Żywego Różańca i kół misyjnych, które odbędzie się w dniach
2–3 grudnia br. Wyjazd w sobotę (2 grudnia) o godz. 12.00 spod klasztoru
Sióstr Służebniczek w Zdzieszowicach. Zapisy w klasztorze. Koszt 30 zł.
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▪▪ Za tydzień – w I Niedzielę Adwentu – Parafialny Zespół Caritas zaprasza na
kiermasz adwentowy. Przy wejściu do kościoła będzie można nabyć świece
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz poświęcone opłatki wigilijne, a ponadto wieńce adwentowe, kalendarze i słodycze. Przy okazji informuję, że
Parafialny Zespół Caritas z taką samą propozycją wystąpi podczas fesytynu
osiedlowego (10 grudnia br.).
▪▪ Wzorem minionych lat młodzież naszej parafii proponuje zgłaszanie rodzin,
które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia w swoich domach „św.
Mikołaja”.

▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem – zgodnie z decyzją Biskupa Opolskiego – można złożyć ofiarę do puszek
na remont katedry opolskiej; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na
seminarium duchowne i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać” za ofiary.
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