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Opole, dnia 7 grudnia 2020 roku

Czcigodniczłonkowie Kapituly Odnowy Katedry Opolskiej i sympatycy

Dzieło odnowy Katedry Opolskiej wciąż trwa, a kolejne etapy prac przywracają blask tej świątyni.
Zracji zbliżającego się końca roku2O2O, prezentujemy stan wykonanych prac w ciągu ostatnich miesięcy,

które zostały umieszczone w folderze dostępnym na stronie renowacji katedry

https://rqnowacia.katedraopolska.plldo-pobrania/ w zakładce ,,renowacja i konserwacja".
1,. Wykonano renowację podchórza. 300 tys. stanowiła dotacja Miasta Opola, 78 tys. to wkład

własny parafii, Prace trwaĘ od czerwca do października bieżącego roku.

2. Pozyskano fundusze na kontynuację dwóch fragmentów zewnętrznej elewacji kaplicy
północnej - boki: 30 tys, stanowiła dotacja Miasta Opola, 30 tys. stanowił wkład własny parafii.

3. Rozpoczęto prace renowacyjne i konserwacyjne wnętrza dwóch kaplic w nawie północnej

katedry. Całkowity koszt prac wynosi:448 tys. zł,286 tys. stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego w
Opolu, 1-61tys. stanowi wkład własny parafii. Prace potrwają do marca 2021 roku.

lnformacje dotyczące pielgrzymowania do katedry iobrazu Matki Bożej Opolskiej można znaleźć
w przedsionku katedry, gdzie powstał punkt informacji pielgrzymkowo-turystycznej ,,Porta Catedralis".
W katedrze stworzono również system audioprzewodników i kodów QR, które przekazują najciekawsze

informacje na temat katedry. Osoby zainteresowane zakupem materiałów, wypożyczeniem

audioprzewodników lub oprowadzeniem grupy po świątyni mogą kontaktować się pod nr telefonu:

691107318 lub pisać na e-mail: przewodnik@katedraopolska.pl. Dane kontaktowe dostępne są również
na stronie parafii katedralnej w zakładce ,,kontakt".

Dzięki odpowiedniemu okablowaniu uruchomiono również tzw. ,,live" transmisje Mszy św.

i nabożeństw sprawowanych w katedrze. Na stronie internetowej parafii, w zakładce ,,aktualności",
umieszczono link tak by każdy mógł uczestniczyć internetowo we wszystkich uroczystościach

iwydarzeniach.

Trwają również prace nad zawieszeniem odrestaurowanych stacji Drogi Krzyżowej.

Wszystkim, którzy w tych trudnych czasach wsparli, i dalej wspierają renowację Katedry Opolskiej,
wyrażamy swoją ogromną wdzięczność. Msza św. w intencji ofiarodawców sprawowana jest w każdą

sobotę o godz. 7,00 przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Opolskiej.
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