
  

 ▪ Dzisiaj, w 2. Niedzielę Adwentu (Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) z inicja-
tywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony w Kościele w Polsce 20. Dzień 
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest 
duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschod-
niej, Rosji i Azji Środkowej. 

 ▪ Również dzisiaj o godz. 14.00 w katedrze opolskiej odbędzie się uroczystość wrę-
czenia upoważnień dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy 
ukończyli kurs przygotowawczy. Wśród nich jest nasz parafianin – p. Dobromir Za-
jąc, któremu dziękujemy za przyjęcie tej misji.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. ro-
ratnie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w so-
boty o godz. 8.00. W środę gorąco zachęcam młodzież i dorosłych do udziału 
w Mszy św. roratniej o godz. 6.00, którą chcemy zakończyć wspólnym śniada-
niem w sali parafialnej (przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne świece (w ramach ak-
cji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na adwentowe spotkanie Klubu, które odbę-
dzie się 12 grudnia o godz. 15.30 w domu katechetycznym przy kościele św. An-
toniego (sala św. Antoniego).

 ▪ W dniach od 13 do 15 grudnia 2019 r. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu 
odbędą się – w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem «W zasięgu ręki» – 
adwentowe rekolekcje dla małżonków. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 
20.00, sobotnie – o 18.00. Poprowadzi je ks. Eugeniusz Ploch. Niedzielnemu spo-
tkaniu od godz. 10.00 będzie przewodniczył Metropolita Łódzki, abp Grzegorz Ryś.

 ▪ W sobotę o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego ks. Prałat Antoni Komor bę-
dzie celebrował Mszę św. dziękczynną z okazji swojej 80. rocznicy urodzin. Ser-
decznie zachęcam do udziału i wdzięcznej modlitwie w intencji ks. Prałata.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem 
można złożyć ofiarę do puszek z racji przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy 
Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie prze-
znaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” za ofiary.
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