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Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na 

przyjście Pana.  

Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy 

końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do 

uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia  

i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi.   

Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem 

adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej 

bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.  

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną 

Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Zapraszamy do licznego 

udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie (oprócz niedziel) o 

godz. 7:00. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w 

naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych 

dobrowolnych umartwień. 
 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 

- w środę święto św. Andrzeja, apostoła 

- w sobotę wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 

Zapraszamy chętnych, którzy pragnęliby pełnić posługę lektora na niedzielnych Mszach 

Świętych, po każdej mszy do zakrystii. 

W sobotę na godz. 10:00 zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się włączyć w posługę 

Liturgicznej Służby Ołtarza przy naszym kościele klasztornym na spotkania do salki obok furty. 

Bardzo prosimy, aby rodzice i starsi, zachęcali i przyprowadzali swoje dzieci na służenie przy ołtarzu 

podczas Mszy świętej.  

Od poniedziałku jest możliwość zaopatrzenia się w kalendarze na 2023r., dochód z ofiary 

zostanie przekazany na remont naszego klasztoru. 

W najbliższy poniedziałek, tj. 28 listopada, do Lwowa udaje się o. Sebastian. We wtorek podczas 

spotkania z abp. Mieczysławem Mokrzyckim przekaże ofiary złożone na potrzeby Archidiecezji Lwowskiej, 

które były zebrane przed naszym kościołem dn. 1 listopada. Zostanie również przekazana pomoc 

humanitarna udzielona przez Caritas Diecezji Opolskiej, różnych firm oraz osób prywatnych naszego 

miasta. O. Sebastian prosi o modlitwę w intencji szczęśliwej realizacji tej trudnej misji do Lwowa. 

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 
A wszystkim gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru 

życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa + 

POKÓJ I DOBRO. 


