
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

NIEDZIELA PALMOWA I WIELKI TYDZIEŃ 

 

 

 

 1. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i zapewniamy o naszej modlitwie. 

 2. Dziś spotkanie członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, które 

rozpocznie się o godz. 15.oo Koronką do Bożego Miłosierdzia, a zakończy Mszą św. o godz. 17.oo. 

 3. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 18.15 

 4. Dziś „Droga Krzyżowa ulicami miasta”. Początek w kościele „na górce” o godz. 19.oo. 

 5. Jak zostało zapowiedziane, przed kościołem zbiórka do puszek dla ofiar kataklizmów w Peru. 

 6. Zbliżają się Święta Wielkanocne dlatego zachęcamy by nie odkładać spowiedzi świątecznej 

na ostatni moment. Spowiadamy cały tydzień od godziny 7.oo do 19.3o z przerwą od 12.oo do 

13.oo. Ponadto, jak co roku odbędzie się „noc konfesjonałów” w następujących kościołach Opola: bł. 

Czesława w środę, Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha również w środę, św. Michała (Półwieś) w 

piątek. Godziny spowiadania w tych kościołach podane są na plakatach na tablicy ogłoszeń. 

 7. Obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wielką godnością chrześcijańską, lecz 

także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia życia chrześcijańskiego, dlatego bardzo 

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgiach Triduum Wielkanocnego: 

 * W Wielki Czwartek o godz. 9.3o w katedrze opolskiej Msza św. Krzyżma 

* Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele w Wielki Czwartek o godz. 19.oo. Adoracja Jezusa w 

ciemnicy do godz. 22.oo. 

* W Wielki Piątek, Droga Krzyżowa o godz. 18.15. Liturgia Męki Pańskiej, Adoracji Krzyża i 

przeniesienia do grobu o godz. 19.oo. Kościół będzie otwarty do godz. 22.oo.  

* Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły i zaleca się zachować abstynencję od 

pokarmów mięsnych do Wigilii paschalnej. 

* Tradycyjnie, zgodnie z zarządzeniem papieża Leona XIII, a podtrzymywane przez wszystkich 

kolejnych papieży, ofiary złożone przy adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie sanktuariów w 

Ziemi Świętej. 

* W Wielką Sobotę, święcenie pokarmów od 10.oo do 17.oo co godzinę. 

* W Wielką Sobotę o godz. 20.oo zapraszamy na Wigilię Nocy Paschalnej, która zakończy się 

procesją rezurekcyjną. 

 

 Przypominamy, że Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracja Roku 

Liturgicznego, dlatego zachęcamy do jej uczestnictwa oraz do rodzinnego przeżywania Świąt 


