
 ▪ Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Parafian (dzieci z lampionami, młodzież 
i dorosłych) do udziału w Roratach, które w naszym kościele będą się odbywały 
od poniedziałku do piątku o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00 – w związku 
z tym w środę nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Tematy kazań roratnich będą na-
wiązywały do objawień Matki Bożej w Fatimie. 

 ▪ Z początkiem Adwentu rozpoczyna się organizowana przez Caritas już po raz 23. 
akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Nabywając świece Wigi-
lijnego Dzieła wierni składają ofiary w wysokości 12 złotych za dużą i 5 złotych za 
małą. W naszej parafii świece będą rozprowadzane podczas dzisiejszego kierma-
szu oraz codziennie przed i po Mszach św. w zakrystii.

 ▪ Dzisiaj po Mszach św. marianki zapraszają na kiermasz adwentowy. Można nabyć 
m.in. poświęcone opłatki wigilijne, wieńce adwentowe, kalendarze i słodycze. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 30 listopada (środa) po wieczornej Mszy św. 
do domu katechetycznego przy kościele św. Antoniego na wieczór przy świecach 
z „Adwentową ścieżką cnót” – prelekcję wygłosi dr Elżbieta Pawłowska.

 ▪ W sobotę 3 grudnia o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po 

Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
 ▪ Młodzież naszej parafii, podtrzymując dobrą tradycję, proponuje, aby zgłaszać 

w zakrystii rodziny, które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia (nie-
dziela) w swoich domach „św. Mikołaja”.

 ▪ Zapowiedź! W sobotę 10 grudnia odbędzie się w parafii św. Antoniego XI Między-
parafialny Dzień Skupienia dla członków i sympatyków zespołów Caritas z Janusz-
kowic, Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Zdzieszowic. Szczegółowy program spotka-
nia zostanie podany za tydzień:

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diece-
zjalnych instytucji, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszek z ra-
cji przeżywanego za tydzień Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Ry-
szarda Wiśniewskiego, lat 65, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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