KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

11 listopada 2018

Dzisiaj w naszym kościele przeżywamy tzw. Niedzielę Budzenia Powołań. Witamy
wśród nas o. Euzebiusza Skorupę OFM, który wygłasza okolicznościowe Słowo Boże
i Braci Kleryków z naszego WSD w Katowicach Panewnikach, którzy razem z nami
modlą się w intencji nowych powołań do służby Bożej w naszym Zakonie
Franciszkańskim. Po mszy będzie możliwość złożenia ofiar na kształcenie naszych braci
w okresie formacji: w postulacie, w nowicjacie i w seminarium. Za wszelkie ofiary
składamy serdeczne “Bóg zapłać”.
W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie wspólnoty FZŚ. Rozpoczęcie Koronką
do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Następnie spotkanie formacyjne w klasztorze. O
godz. 17.oo Msza św. w intencji Ojczyzny.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
- we wtorek wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników polskich,
- we środę wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy,
- w czwartek wspomnienie św. Dydaka z Alkali, zakonnika, patrona braci
zakonnych, w tym dniu msza św. w intencji braci niekapłanów naszego klasztoru
o godz. 7.oo,
- w piątek święto poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu,
- w sobotę święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ.
W piątek 16 listopada br. uroczyste spotkanie Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio,
podczas którego będziemy świętować 12. rocznicę erygowania tej wspólnoty. Początek o
godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.
W przyszłą niedzielę przypada pierwsza rocznica śmierci + o. Mikołaja Wallach
OFM. Msze św. Za + O. Mikołaja w tym dniu o godz.: 7.oo Gregoriańska, o 10.3o od
Wspólnoty FZŚ i o 12.oo od naszej wspólnoty zakonnej. Zapraszamy.
Chór Św. Franciszka zaprasza na nabożeństwo za zmarłych w niedzielę
18 listopada po Mszy św. o godz. 19.oo.
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.

