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25.12.2020 Uroczystość Bożego Narodzenia  810/20 
 

Słowo z wielką mocą 
 Jesteśmy dziećmi Słowa. To przez nie 
wszystko się stało. Powstał świat, a w tym 
świecie człowiek. Jego życie miało być 
szczęśliwe, ale fałszywe słowo Szatana po-
wiodło go na manowce. Potrzebne było 
słowo obietnicy, wypowiedziane przez Bo-
ga, że pośle On swojego Syna, na wykupie-
nie ludzkości z niewoli grzechu. Tak też się 
stało. Słowo przybrało ludzkie ciało. W Be-
tlejemskiej Grocie narodził się Zbawiciel.  
 Żyjemy w świecie pełnym słów. Są słowa, 
które dają nadzieję i wyznaczają nową 
perspektywę. Sprawiają, że czujemy się 
szczęśliwi, potrzebni i spełnieni. Ale są też 
słowa, które ranią. Słowa, które sprawiają 
ból i prowadzą do destrukcji. 
 W wigilijny wieczór większość z nas usłysza-
ła życzenia. Łamiąc się opłatkiem, patrzyliśmy 
sobie w oczy, przypominając ważne dla nas 
słowa: kocham Cię, wybaczam Ci, chcę Twoje-
go szczęścia, dziękuję za Twoją miłość.  
Słowa mają wielką moc. Mogą być początkiem 
nowej drogi. Ale musimy na tę drogę wejść.  

 Byli tacy, którzy, jak mówi dzisiejsza 
Ewangelia, nie przyjęli Słowa. Tym jednak, 
którzy je przyjęli, „dało moc, aby stali się 
dziećmi Bożymi”. 
 Być dziećmi Bożymi, oznacza przyjąć 
Słowo. Tym słowem jest Chrystus. Jeśli 
Zbawiciel zamieszka w nas, nasze życie 
nabierze nowego wymiaru.  
 Święty Jan Ewangelista, mówi, że „otrzy-
mamy łaskę po łasce”. Piękne bożonarodze-
niowe życzenia to za mało, jeśli nie ma w nich 
Boga. Możemy wiele razy mówić komuś, że 
go kochamy, a za chwilę bardzo go ranić. 
  Pewien człowiek, alkoholik, wciąż powta-
rzał swojej rodzinie, że już nie będzie pił. 
Mówił to rano, gdy trzeźwiał. Ale już wieczo-
rem trzymał w ręku kieliszek. Słowa jego 
obietnicy były zbyt słabe, bo on sam był sła-
by. Ale pojawił się ktoś, kto pewnego razu 
podał mu rękę. Zaprowadził go na terapię i 
modlił się za niego. Człowiek ten uwierzył, 
że może zmienić swoje życie. Uwierzył, że 
z Bożą pomocą możliwe jest inne życie. 
Dziś już nie pije. 

 Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski

 

 Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju, dosyć ciężka jest sytuacja finansowa każdej 
Parafii. Ze względu na ograniczenia w Kościele jest mało ludzi i raczej prawie, że nie ma kolekt w 
czasie Mszy świętej, a niestety są wydatki związane z utrzymaniem Parafii. 
 Proszę więc o dobrowolne datki na potrzeby Parafii wpłacając na konto Parafii: 

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rogach 
89 8890 1079 0007 7800 2006 0001 

Uwzględniając cel składanej darowizny, np. „Darowizna na cele kultu religijnego” - można darowiznę odliczyć od podatku. 
 



 
 

24.12.20 Czwartek – Wigilia Narodzenia Pańskiego.  
 Kolekta na potrzeby Parafii 

16:00 Pasterka Za Dzieci, osoby Starsze i za Chorych z naszej Parafii. 

22:00 Pasterka Za Parafian, za nasze Rodziny, Przyjaciół i za Gości. 

24:00 Pasterka Za  Parafian, za nasze Rodziny, Przyjaciół i za Gości. 

25.12.20 Piątek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego  
 Kolekta na Diecezjalny Fundusz Ochrony życia 

8:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Rogi. 

9:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Góra i Mała Góra. 

10:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Tarnica. 

11:00 Suma W intencji mieszkańców wsi Roszkowice. 

26.12.20 Sobota – Święto św. Szczepana   
 Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 
8:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Rutki.    

9:00 Msza św.: W intencji mieszkańców wsi Tłustoręby. 

10:00 Msza św.: W intencji Parafian i naszych Gości. 

11:00 Suma 1) Za rodzinę Sekuła i Kaletka          ZM 

2) Chrzest Barbara Lipka            DM 

27.12.20 Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
 Kolekta Parafialna              K/B 

8:00 Msza św.: W intencji Parafian i naszych Gości. 

9:00 Msza św.: W int. rodziny Chmielewskich – za Barbarę, Kazimierza i Sławka  

10:00 Msza św.: Za Grzegorza, Bartłomieja i Kajetana Sobótka z okazji urodzin.  

11:00 Suma W intencji Katarzyny i Mateusza o zdrowi i Boże Błogosławieństwo. 

28.12.20 Poniedziałek – święto św. Młodzianków 
8:00 Msza św.: Za Młodzianków 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Rogi 
Mikołajczyk , Heins, Kaczmarska, Krząstek, Nieckarz, Bednarz, 
Wasylik, Malinowski, Nieckarz, Włoch, Świerczyński, Michniowska, 
Domalewski, Wójc ik, Domalewski, Brzęczek, Terlecka, Turek, Szeliga, 
Duda, Sitnik, Machcińska, N ieckarz 



29.12.20 Wtorek – piąty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rogi 

Lelek, Piekut, Bednarz, Świerk, Płatkowska, Jędrzejewska, Jagi, Burko, 
Łoziński, Niebylski, Misiorowska, Bieruta, Błasiak, Bartecki, Bandrowska, 
Zynder, Lampa, Bednarz, Szeliga, Głąb, Nieckarz , Andruchów, Doma-
lewski, Nieckarz, Urban, Domalewska, Romańczukiewicz, Figurska, Kuź-
niak, Prochera, Mielnik, Dera, Toruński, Śnieżek, Nowak, Zieliński  

30.12.20 Środa – szósty dzień oktawy narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Góra i Mała Góra. 

Bachryj, Habiak, Habiak, Witek, Buczkowska, Nawarowski, Kochman, 
Kowalczyk, Mól, Bachryj, Adamczyk, Mesjasz , Magrel, Sakowski, Isz-
czenko, Jabłoński, Mikita, Pasierbek, Szczerba, Mrożek, Junik, Me-
sjasz, Giercuszkiewicz, Mesjasz, Mróz, Śnieżek, Wróbel, Książak, Gu-
razdowski, Giercuszkiewicz; Janik, Trzmielewska, Adamczyk, Zieliń-
ska, Jezierska, Kusiak, Łotocka, Król 

31.12.20 Czwartek – siódmy dzień okt. narodzenia Pańskiego  
16:00 Msza św.: Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

17:00 Msza św.:  Dziękczynna za miniony rok w intencji parafian 

01.01.21 Pierwszy piątek miesiąca – Nowy Rok.  

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki  
8:00 Msza św.: W intencji rodziny Skrzynkowskich      

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od Marii Romańczukiewicz. 

11:00 Suma Urodzinowa Haliny Kubas (67). 

02.01.21 Pierwsza Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Rutki  

Dobosz, Podolski, Bąk, Pochwat, Konwisarz, Szarek, Bandrowska, 
Bandrowska, Juszczyszyn, Juszczyszyn, Galla, Bandrowska, Mucha, 
Pociurko, Figurski, Bochaczyk, Dżaluk , Piątek, Szurgot, Dutkiewicz, 
Cendal, Szurgut 

03.01.21 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
 Kolekta na WSD 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicz z okazji 31 urodzin. 

9:00 Msza św.: Za †† Katarzynę, Pelagię, Józefa, Stefana, Jakuba i Bogdana Mesjasz, 
za † Kazimierę Ryżka, Marię, Lakwa i za †† z rodziny 

10:00 Msza św.: Wolna intencja 

11:00 Suma Dorota Lipka – 40 urodziny. 



 

04.01.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Roszkowice 

Palica, Kuźnia, Kuźnia, Gajewski, Mielnik, Szurgut, Jadwiszczak, Muchar-
ski, Amorgowicz, Kubas, Krząstek, Krząstek, Wąchała, Jastrzębska, Polań-
ski, Polański, Węgrzyn, Cybulski, Palica, Adamowski, Maciąg, Lepianka, 
Białowąs, Jezierski, Fiszer, Naściuk, Turowski, Turowski, Rodehau, 
Oleśków, Sikorska, Delinowski, Biela, Wilk, Wilk, Sądecki,  Szmitowicz, Ja-
mroży, Juzwa, Wajman,  Pawlus, Micun, Młot, Salera, Młot 

05.01.21 Wtorek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. Kolędowa za Rodziny ze wsi Tłustoręby 

Dec, Malarek, Toruński, Zając, Kopij, Łabuz, Skrzynkowski, Chmielewska, Łabuz, 
Maj, Babicz, Peno, Zych, Głąb, Naczyński, Żołędziowski, Pazio, Mrówczyński, Na-
warowska, Starowiejska-Nowak, Smal, Lipka, Sobótka, Babicz, Gurazdowski, Pi-
cheta, Krząstek, Dec, Górska, Łucarz, Skaza, Tomalik, Siołkowski, Połowniak, Wa-
licki, Gurazdowski, Nogawka, Kowalczyk, Jackiewicz, Gonsior, Kupczak, Guraz-
dowski, Gągorowski, Radziewicz, Łabuz 

06.01.21 Środa – Trzech Króli 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 Kolekta na cele Misyjne Kościoła 
8:00 Msza św.: Za † Zofię i Edmunda Kempys. 

9:30 Msza św.: Za † Jana Błońskiego od wnuków. 

11:00 Suma: Za † Annę Bachryj w 20 rocznicę śmierci 

07.01.21 Czwartek – dzień powszedni.  
7:00 Msza św.: Za † Ojca Zenona Romańczukiewicza. 

16:00 Msza św. Kolędowa za rodziny ze wsi Tarnica  
Nowak-Richter, Szumal, Sałamacha, Augustyniak, Augustyniak, Drożdż, 
Mazurkiewicz, Gurazdowski, Wróblewski, Chmielewski, Lach, Rynkiewicz, 
Witos, Iszczenko, Arcab, Pierzga, Muszalska, Szustak, Rygał, Walczak, 
Wąchała, Bieniecki, Staśkiewicz, Łabuz 

08.01.21 Piątek – dzień powszedni. 
16:00 Msza św.: Za † Magdalenę Fikus oraz za † jej męża Lucjana. 

09.01.21 Sobota – dzień powszedni. 
16:00 Msza św. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i dary Boże dla 

Krystyny, Jacka, Anny i Rafała. 

10.01.21 Niedziela Chrztu Pańskiego 
 Kolekta Parafialna 

8:00 Msza św.: W 1 rocznicę śmierci za † Stanisławę Lach i za † Romana Maziec. 

11:00 Suma Za † Jana Błońskiego w 30 dzień śmierci. 



 

 

BOŻE NARODZENIE - 25 grudnia 2020 
 

1. Dziś uroczystość Narodzenia Pańskiego. Niechaj radość z narodzenia 
Pan trwa w naszych sercach jak najdłużej. Niech rozpromienia nasze oblicza 
w czasie rodzinnych spotkań i daje nam nadzieję na przyszłość. 
 Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, 
która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na 
wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. 
Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swo-
jego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na 
świat jako Dziecię. 
 

2. „Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina” – razem z pasterzami radujemy 
się z narodzin Pana Jezusa, Zbawiciela świata. W Adwencie przygotowy-
waliśmy się na przyjście Mesjasza. Dzisiaj radujemy się z tego, że Pan Je-
zus przyszedł na świat. Ponad dwa tysiące lat temu Pan Jezus narodził się 
w Betlejem, a dzisiaj na nowo pragnie rodzić się w naszym życiu. Ten dzień 
jest wyjątkowy. To co było niemożliwe, staje się możliwe dzięki łasce 
przychodzącego Pana. 
 

 

 Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom, gościom życzymy, 
żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w 
waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro.  
 Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 
 

 

3. Słowo Boże lśni dziś szczególnym blaskiem. Prorok Izajasz zapowiada 
wielką radość przyjścia na świat upragnionego Zbawiciela. Słowo z Listu 
Świętego Pawła do Tytusa pomaga nam dostrzec Bożą łaskę w świecie. 
 Święty Łukasz w Ewangelii opisuje niezwykłą chwilę w dziejach świa-
ta, kiedy Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości w tajemnicy Wcielenia. 
 Dlatego dzisiaj szczególnie otwórzmy nasze serca na słowo Boże, 
abyśmy wraz z całym stworzeniem śpiewali Panu nową pieśń, jak 
nas zachęca psalmista. 



4. Jutro święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte według 
porządku niedzielnego w czasie pandemii: czyli zapraszam o godzinie 8:00, 
9:00, 10:00 i 11:00. Taca zostanie przeznaczona na Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Opolskiego. 
 

5. W niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia 
otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na 
każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas.  
 

6. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się 
nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt. 
 W tym roku za Szopkę i dekorację odpowiadają  mieszkańcy Roszkowic. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się i pomagali nam. 
 

7. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz. 16:00 i 17:00 na 
dziękczynną Mszę świętą, w czasie której podziękujemy za dary i łaski 
otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie 
wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, 
a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.  
 

8. 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W naszej Parafii 
będzie trzy Msze święte – o godzinie 8:00. 9:30 i 11:00 

 Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Nie zapomnijmy o Eu-
charystii tego dnia, by z Bogiem rozpocząć nowy rok Pański. 
 

9. W związku z nowym Dekretem i wskazaniami duszpaster-
skimi Ks. Biskupa Ordynariusza w całej Diecezji NIE BĘDZIE 
TRADYCYJNEJ KOLĘDY. Nie ma też możliwości indywidual-
nego zaproszenia księdza.  

 Dlatego przepraszam Rodziny, które już się zgłosiły, zapra-
szając księdza do swojej Rodziny – zgodnie z Dekretem nie 
można tego zrobić! 
 

 

 Umocnieni spotkaniem z Nowonarodzonym Jezusem idźmy do na-
szych domów, aby dzielić się wiarą i miłością z bliskimi. Niech udział w 
Eucharystii uzdalnia nasze serca do dawania świadectwa o narodzonym 
Zbawicielu wobec bliźnich, których spotkamy.  
 



 
ul. Książąt Opolskich 19; 45-005 Opole 
tel. 77 454 38 37; fax 77 453 79 61 

kuria@diecezja.opole.pl 

 
Opole, dnia 23 grudnia 2020 roku 

Nr 45/2020/A/KNC-K 
 
 
 
 

DEKRET 
NA CZAS PANDEMII 

 
W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę 
przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego  
i świeckiego, od 28 grudnia br. do odwołania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje. 

 

ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO 
1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż  

1 osoba na 15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, chyba, że wspólnie 
zamieszkują. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych 
drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu. 

2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu reli-
gijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i 
usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to 
odrębne przepisy państwowe. 

 

SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ 
3. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oso-

bom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące 
czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie  
i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy 
nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ogra-
niczenia nie dostaną się do kościoła). 

4. Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszy 
świętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dni przed 
ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną po-
zwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu. 

5. Dopuszczam nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do pomocy przy jej rozdzielaniu. 
6. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowa-

niem ewentualnych ograniczeń, wynikających z prawa państwowego. 
7. W kościołach parafialnych polecam codzienną wystawianie Najświętszego Sakramentu  

i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów spra-
wujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, na 
terenie której proboszcz mieszka. 

8. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” 
oraz do częstego śpiewu suplikacji. 

9. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogą  
w nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań 
obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. 

10. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach.  
W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spo-
wiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich od-

ANDRZEJ CZAJA 

BISKUP OPOLSKI 



ległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od 
spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. 
Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania 
wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj. 

 

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ 
11. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględ-

nie zasłonięte usta i nos. 
12. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rę-

kę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać 
Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi na rękę). 
Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej roz-
dzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfe-
kowali ręce przed udzielaniem jej wiernym. 

 

TROSKA O CHORYCH 
13. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec 

tych chorych, którzy o to proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając 
chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w 
każdym domu, a także po niej. 

14. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona 
sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby, nato-
miast w przypadku chorych, przebywających w swoich mieszkaniach, posługa wobec nich od-
bywa się w ścisłym porozumieniu i współpracy ze stacjami opieki Caritas. 

 

INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE 
15. Ewentualne rekolekcje, misje czy spotkania formacyjne, organizowane dla wiernych w para-

fiach, należy odbywać w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
16. Roztropnemu rozeznaniu dziekanów pozostawiam kwestię organizowania ogólnych spotkań 

kapłańskich. Zalecam zachować daleko idącą powściągliwość także w prywatnych spotkaniach 
kapłanów, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe objęcie posługą dusz-
pasterską wszystkich parafii Diecezji.  

17. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdal-
nym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać. 

18. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które 
przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
19. Duchowni chorzy na COVID-19 bądź objęci kwarantanną są zobowiązani zgłosić ten fakt  

w Kancelarii Kurii Diecezjalnej natychmiast po uzyskaniu wiedzy na ten temat od kompetent-
nych służb. 

20. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna w trybie zwykłym. 
21. Odwołuję wszelkie wcześniejsze zarządzenia w materii objętej niniejszym Dekretem. 
22. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów ni-

niejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, wikariuszy generalnych, kancle-
rza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych przede wszystkim drogą służ-
bowego maila. 

23. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej. 
 

 
 

 


