
  

 ▪ Zachowując obowiązujące ograniczenia sanitarne (w tym limit 37 osób w naszym 
kościele, respektowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa), zachęcam do skorzy-
stania z sakramentu pokuty przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego:
–  w poniedziałek, wtorek i środę od 8.30 do 10.00 oraz od 16.30 do 20.00 (z prze-

rwą na Mszę św.);
–  w czwartek (wigilia) od 9.00 do 11.00.
Jeśli chętnych do spowiedzi będzie więcej, to czas zostanie wydłużony. 

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

 ▪ W środę od godzin popołudniowych, a także w Wigilię (do godz. 13.00) przed oł-
tarzem będą się paliły świece Betlejemskiego Światła Pokoju.

 ▪ Wszyscy wyczuwamy, że tegoroczne świętowanie tajemnicy Wcielenia naszego 
Zbawiciela jest przytłumione wieloma restrykcjami związanymi z pandemią, ob-
ciąża nas brak poczucia bezpieczeństwa i obawa przed chorobą, a nawet śmiercią. 
Ograniczona też jest możliwość udziału we Mszach św. i nabożeństwach w kościele, 
dlatego tym bardziej zachęcam w tym roku do religijnego przeżycia Wieczerzy Wi-
gilijnej w duchu liturgii domowego Kościoła wraz z towarzyszącymi jej znakami 
i symbolami. Pomocą może być załącznik do dzisiejszego Informatora.

 ▪ Celem umożliwienia udziału w świątecznych Mszach św. jak największej liczbie 
wiernych w tym roku będą celebrowane dwie Pasterki, a w Uroczystość Bożego 
Narodzenia oraz tzw. drugi dzień świąt i następującą po nich Niedzielę Świętej Ro-
dziny – cztery Msze św. Aby zachować przepisy dotyczące limitu osób w kościele, 
przy wejściu do kościoła będą przygotowsane kartki pełniące rolę „biletu”.

 ▪ Zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego w naszej diecezji w tym roku nie odbędą 
się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane „kolędą”. Zastępczą formą wza-
jemnego duchowego wsparcia będą dodatkowe Msze św. w intencji Parafian.

 ▪ 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, zaś w święto św. Szcze-
pana – na Wydział Teologiczny w Opolu. „Bóg zapłać” za ofiary.
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