
KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek Święto św. Kazimierza, królewicza.

6 marca br. - Środa Popielcowa. Rozpoczynamy Wielki Post. Czas, który 
przygotowuje nas do obchodu misterium paschalnego. W tym dniu obowiązuje nas
post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy.
Msze św. w naszym kościele według następującego porządku: o godz. 7.oo, 8.oo, 
9.oo, 17.oo, 19.oo i 21.oo. Na każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem.

W Środę Popielcową o godz. 18.oo w naszym kościele rozpocznie się 
liturgia stacyjna pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Po czym
śpiewając litanię do Wszystkich Świętych przejdziemy do katedry, w której 
o godzinie 18.3o. rozpocznie się Eucharystia. Na procesję należy zabrać świece. 

Od Środy Popielcowej do Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, przypadają 
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

W okresie Wielkiego Postu w piątki odprawiamy Drogę Krzyżową po Mszy
św. o godz. 8.oo i przed Mszą św. wieczorną o 18.3o. 
W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.15. 

W zakrystii lub na furcie przyjmujemy wypominki za zmarłych, których 
polecać będziemy Bożemu Miłosierdziu podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w
piątek o godz. 18.3o. 

W przyszłą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ. 
Rozpoczęcie o godz. 15.oo Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie spotkanie 
formacyjne w klasztorze. O 17.oo msza św. w kościele. Zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i zapewniamy o naszej modlitwie.
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W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca marca jako dni odnowy wewnętrznej.

W piątek 1 marca o godz. 16.oo w naszym kościele msza w intencji 
poległych i pomordowanych żołnierzy wyklętych niepodległościowego 
podziemia antykomunistycznego. Serdecznie zapraszamy.

Próby naszego Chóru Św. Franciszka odbywają się w każdy wtorek 
i piątek o godz. 19.oo. Chętnych gorąco zapraszamy.

Na furcie klasztornej można zamawiać intencje mszalne, Msze św. 
Gregoriańskie za zmarłych i Do Dworu Niebieskiego za żyjących oraz 
intencje, które każdego dnia polecane są w modlitwie różańcowej po 
mszy św. o godz. 9.oo.

Spotkania wspólnoty AA. działającej przy naszym klasztorze 
odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.3o. Zapraszamy.

Za wszelkie złożone ofiary, waszą obecność i wspólną modlitwę – 
serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać! Błogosławionego tygodnia. 

Pokój i Dobro.


