KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

16 września 2018

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek święto Stygmatów św. Franciszka,
- we wtorek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci
i młodzieży,
- w środę wspomnienie św. Józefa z Kupertynu, prezbitera,
- w czwartek wspomnienie św. męczenników Andrzeja i Pawła
oraz Towarzyszy,
- w piątek – święto św. Mateusza, Apostoła.
Bardzo serdecznie witamy wszystkich naszych sympatyków i gości na
XIX Jarmarku Franciszkańskim.
Jarmark jest imprezą charytatywną, promującą postać i duchowość
Św. Franciszka z Asyżu oraz nasz klasztor w Opolu, skrywający w swoim wnętrzu
Nekropolię Piastów Śląskich. Dochód przeznaczony zostanie na dalszy remont i
uświetnianie naszego zabytkowego kompleksu kościelno - klasztornego. Tradycyjnie
polecamy: smalec franciszkański, który będzie można degustować przed klasztorem,
Krówki Św. Franciszka, kołacz śląski, różnego rodzaju specyfiki ziołowe (np. Maść
Mumijo, Balsam Kapucyński, zioła o. Grzegorza Sroki, zioła z Panewnik, wesołe
miasteczko, konkursy i animacje dla dzieci, Jarmark Średniowieczny, zwiedzanie
kościoła i klasztoru. Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty wystawienniczej i
handlowej oraz do udziału w programie rozrywkowym Jarmarku. Szczegółowy i
bogaty program jarmarku, wraz z imprezami towarzyszącymi, znajduje się na plakatach.
Dzisiaj zapraszamy na Sumę o godz. 12.oo, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże
wygłosi O. prof. Sebastian Jasiński OFM.
Jutro w poniedziałek 17 września swoje imieniny obchodzi o. Robert Makulski
OFM, oraz o. Krescencjusz Rutowicz OFM. Msza św. W intencji solenizantów
o godz 7.oo. Serdecznie zapraszamy.
W piątek 21 września miesieczne spotkanie Grupy Modlitwy św. O. Pio.
Rozpoczęcieo godz. 18.oo. O godz. 19.oo Msza św. Zapraszamy.
Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie mszy św. w naszym kościele
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Bóg, na czas Jarmarku i przez cały tydzień, darzy nas obficie swoim
błogosławieństwem, pokojem i dobrem.

W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ.
O godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele. Następnie
spotkanie formacyjne w klasztorze. O godz. 17.oo Msza św. Zapraszamy.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w czwartek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora
Kościoła,
- w piątek uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w parafii
katedralnej,
- w sobotę wspomnienie NMP Bolesnej, odpust w parafii „Na Górce”.
Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki Odpust
Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 13-16 września.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na XIX Jarmark
Franciszkański, który odbędzie się za tydzień, w dniach 15-16
września. Oficjalne jarmark rozpocznie się w sobotę ok. godz
14.30 powitalnym polonezem czyli przejściem z Rynku do sceny
przy klasztorze, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie jarmarku.
Szczegółowy i bogaty program Jarmarku, wraz z imprezami
towarzyszącymi, znajduje się na plakatach.
Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w dniach 19-21 października
na wyjazd do OPERY LWOWSKIEJ na TRAVIATĘ VERDIEGO oraz
nawiedzenie KALWARII PACŁAWSKIEJ, ZABAWY, ŁAŃCUTA
i LWOWA. Szczegóły na plakatach i stronie internetowej.
Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie mszy św. w naszym
kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Niech Bóg darzy Was obficie swoim błogosławieństwem, pokojem i dobrem.

