
  

 ▪ Przypominam, że zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego w naszej diecezji 
także w tym roku nie będzie tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich. Zastąpią 
je Msze św. w intencji parafian z kazaniem, wspólnym kolędowaniem i bło-
gosławieństwem rodzin zamieszkałych przy wskazanych w intencji ulicach.
Terminarz jest następujący:

27 grudnia – ulice: Graniczna, Kwiatowa, Piaskowa, Pionierów, Żyrowska 
28 grudnia – ulice: Wolności, Sienkiewicza, Plac 1 Maja
29 grudnia – ulice: Kopernika, Krótka, Mickiewicza, Spokojna, Wigury, Żwirki
3 stycznia – ulice: Lipowa, Roosevelta, Strzelecka, Żeromskiego
4 stycznia – ulice: Brzozowa, Dunikowskiego, Góry Świętej Anny, Jodłowa,  

Klonowa, Rozwadzka, Sosnowa
5 stycznia – ulice: Katowicka, Prusa, Słowackiego

 ▪ W piątek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2021. Serdecznie za-
praszam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Para-
fian oraz na nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne su-
plikacje za grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym oraz 
dziękczynne Te Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana 
Boga o błogosławieństwo w nowym roku. 
Zakończenie roku kalendarzowego sprzyja różnym podsumowaniom. Ze-
wnętrzne formy życia religijnego, przejawiające się w sprawowaniu obrzę-
dów liturgicznych, głównie sakramentalnych, w mijającym roku w naszym 
kościele przedstawiały się następująco: chrzty – 48 (w 2020 – 26, w 2019 – 
42); bierzmowania nie było (w 2020 – 45, w 2019 – 20); Pierwsza Komunia 
św. – 24 (2020 – 29, w 2019 – 8); śluby – 11 (w 2020 – 14, w 2019 – 20); po-
grzeby – 18 (w 2020 – 30, w 2019 – 22).

 ▪ W sobotę będziemy świętować Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Naro-
dzenia Pańskiego, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy 
Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. będą sprawowane jak w niedziele. 
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 ▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w przyszłą niedzielę (2 stycznia 
2022 r.) o godz. 14.00 na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie 
się w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ Zapowiedź! W Uroczystość Objawienia Pańskiego pragniemy zorganizować 
spontaniczne kolędowanie Dzieciątku przy żłóbku w naszym kościele. Do 
udziału gorąco zachęcam dzieci, które mogą albo zaśpiewać kolędę, albo za-
grać, albo też przedstawić jakieś opowiadanie o Bożym Narodzeniu. Do ko-
lędowania włączą się także podopieczni Domu św. Karola z Koźla.

 ▪ Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
bożonarodzeniowego wystroju naszego kościoła, zwłaszcza budowniczym 
szopki oraz darczyńcom i organizatorom choinek, a także sprzątającym ko-
ściół. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w Nowy Rok i w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym czasie Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Annę 
Myśliwiec, lat 82, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Danutę 
Czekała, lat 55, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczy-
nek racz Im dać Panie...
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