
  

 ▪ Jeszcze do czwartku zapraszam zapraszam dzieci z lampionami, młodzież i do-
rosłych na Msze św. roratnie o godz. 18.00, a dodatkowo w środę o godz. 6.00.

 ▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (m.in. respektowanie dy-
stansu, zakrywanie ust i nosa), zachęcam do skorzystania z sakramentu po-
kuty przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
–  w poniedziałek od godz. 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.);
–  we wtorek, środę i czwartek od godz. 9.00 do 10.00 oraz od 16.30 do 

20.00 (z przerwą na Mszę św.)
–  w piątek (wigilia) od godz. 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 14.00.
Jeśli chętnych do spowiedzi będzie więcej, to czas zostanie wydłużony. 

 ▪ W czwartek od godzin popołudniowych, a także w Wigilię (do godz. 14.00) 
przed ołtarzem będą się paliły świece Betlejemskiego Światła Pokoju.

 ▪ W nadchodzącym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. W spra-
wach pilnych będę do dyspozycji po Mszach św. 

 ▪ W środę od godz. 10.00 będziemy przygotowywać kościół do świąt (dekora-
cja, sprzątanie). Chętnych zapraszam do pomocy.

 ▪ Gorąco zachęcam do religijnego przeżycia Wieczerzy Wigilijnej w duchu litur-
gii domowego Kościoła wraz z towarzyszącymi jej znakami i symbolami. Po-
mocą może być załącznik do niniejszego Informatora.

 ▪ Biskup Opolski wydał dekret o zbliżających się odwiedzinach duszpaster-
skich w diecezji opolskiej. Zgodnie z jego postanowieniami w naszej diecezji 
nie odbędą się w tym roku odwiedziny duszpasterskie w tradycyjnej formie. 
Mają je zastąpić Msze św. w intencji parafian z kazaniem, wspólnym kolędo-
waniem i błogosławieństwem rodzin, które uczestnicy liturgii wraz z pamiąt-
kami mają zanieść do swoich domów. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Tak też będzie 
w Uroczystość Narodzenia Pańskiego, i w przyszłą niedzielę. Kolekta zbierana 
na Pasterce będzie przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia (komunikat w tej 
sprawie jest załącznikiem do niniejszego Informatora). „Bóg zapłać” za ofiary.
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