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8 września 2019

W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej wspólnocie P. Arkadiusza
Łodziewskiego ewangelizatora, który w ramach Eucharystii podzieli się
świadectwem swego nawrócenia. Jest autorem trzech pozycji: “Boży
poradnik antydepresyjny”, “Boży poradnik zwycięstwa nad lękiem” i “Boży
poradnik odzyskiwania radości”. Niech świadectwo tego Gorliwego Świadka
Wiary umocni naszą więź z Trójjedynym Bogiem.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ,
- w piątek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,
- w sobotę uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, odpust w parafii
katedralnej, uroczysta suma odpustowa o godz. 18.30,
- w przyszłą niedzielę odpust w parafii „Na Górce” ku czci MB. Bolesnej,
suma odpustowa połączona z wprowadzeniem nowego Proboszcza na Urząd
o godz. 12.00.
W przyszłą niedzielę (15 września) 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.
Franciszkanie z Góry św. Anny serdecznie zapraszają na Wielki Odpust
Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniach 12-15 września.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na XX Jarmark
Franciszkański, który odbędzie się w dniach 21-22 września.
Uroczyste otwarcie jarmarku w sobotę ok. godz. 14.30 na scenie
przy klasztorze. Szczegółowy i bogaty program Jarmarku, wraz
z imprezami towarzyszącymi, znajduje się na plakatach.
Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie mszy św. w naszym
kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”. POKÓJ I DOBRO.

Biskup Opolski serdeczne dziękuje duszpasterzom i wiernym całej diecezji
za modlitwę, wyrazy solidarności i wszelką życzliwość mu okazaną z okazji
minionej 10. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. Pragnie również serdecznie
zaprosić na dalszą część dziękczynienia, a zarazem modlitewne zawierzenie
Jezusowi Ukrzyżowanemu przyszłości Kościoła Opolskiego i swojego
biskupiego posługiwania, podczas obchodów kalwaryjskich ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego w sobotę 14 września na Górze św. Anny od
godz. 7.30. Kulminacyjnym punktem tego spotkania będzie wieczorne
nabożeństwo ze świecami o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej, podczas którego
Ksiądz Biskup skieruje do wiernych swoje pasterskie słowo, a w łączności z
całą Metropolią Górnośląską będzie się modlić o błogosławieństwo dla jej
pasterzy i wiernych. Serdecznie zapraszamy.

