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 ▪ Biskup Opolski prosi – w nawiązaniu do swojego Listu na 2. Światowy Dzień 
Ubogich – o przypomnienie wezwania tam zawartego: „Do wszystkich Die-
cezjan, Pasterzy i Wiernych zwracam się z wielką prośbą, aby w Drugą Nie-
dzielę Adwentu zaprosić ubogiego, względnie ubogich do swojego domu, do 
mieszkania, na obiad czy kolację. W spotkaniu z ubogim doświadczycie Bo-
żej dobroci i miłości. Będzie też możliwość zaproszenia Waszego gościa do 
stołu w czasie Świąt Bożego Narodzenia, umówienia się z nim na wspólne 
kolędowanie, do czego bardzo Was zachęcam”.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych na Msze św. 
roratnie, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, 
a w soboty o godz. 8.00. Przez cały Adwent można też nabywać w zakry-
stii wigilijne świece (w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz 
opłatki wigilijne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej organizuje 12 grudnia o godz. 15.30 w klaszto-
rze na Górze św. Anny adwentowy dzień skupienia, który poprowadzi o. Za-
chariasz OFM, a temat przewodni brzmi: „Adwentowe spotkanie ze Słowem 
Bożym zawartym w Księdze Mądrości”.

 ▪ W sobotę o godz. 16.00 zapraszam na adwentowe spotkanie rodziców na-
szych lektorów, ministrantów i kadydatów do tego grona wraz ze swymi sy-
nami, które odbędzie się w sali parafialnej w połączeniu ze słodkim poczę-
stunkiem.

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spo-
tkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem proponuję, by tematem 
spotkania był barwny świat zwierząt w Biblii i równie ciekawe opowiadania 
wczesnochrześcijańskich pisarzy z tym związane.

 ▪ Dzisiejsza kolekta przekazana będzie na potrzeby naszej parafii, a przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę do puszek z racji przeżywanego dziś Dnia Mo-
dlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę 



kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać” 
za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Stanisława Ratunia, lat 79, z ul. Piaskowej (pogrzeb odbył się w czwartek). 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...
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 ▪ Dnia 16 grudnia br. w godz. od 8.00 do 13.00 przy kościele św. Antoniego od-
będzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców pod nazwą „Dzień Dawcy 
Szpiku dla Madzi, Olivera i Innych”. Podczas Dnia Dawcy Szpiku wszystkie 
zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie 
potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS. Zajmuje to 
tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, 
wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony 
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Szpik nie jest pobierany z kręgosłupa. 
Istnieją dwie metody pozyskania komórek macierzystych:

— Pierwsza z nich to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. 
Metoda ta stosowana jest w 80% przypadków. Zazwyczaj wiąże się ona 
z jednodniową wizytą w klinice pobrania.

— Drugą metodą jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Metoda ta 
wiąże się z 2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność 
znieczulenia ogólnego.
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