KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

13 października 2019

Dzisiaj kolejny XIX Dzień Papieski, pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Z tej okazji
w naszym kościele ministranci z katedry rozprowadzać będą kremówki papieskie.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na rzecz Duszpasterstwa Liturgicznej
Służby Ołtarza ( 1 kremówka – 4,50 zł. ).
Dziś również przed kościołem tradycyjna zbiórka ofiar do puszek na Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli na fundusz stypendialny niezamożnej młodzieży z
małych miejscowości. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ.
O godz. 15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele.
Następnie spotkanie formacyjne w klasztorze. Msza św. o godz. 17.oo. Zapraszamy.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- we wtorek wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
- w środę uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska,
- w czwartek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,
- w piątek święto św. Łukasza, Ewangelisty, Święto patronalne Służby Zdrowia,
- w sobotę wspomnienie św. Piotra z Alkantary, prezbitera.
W środę 16 października swoje imieniny zakonne w naszej wspólnocie obchodzi
o. Florentyn Muszyński OFM. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 7.00. Zapraszamy.
Różaniec w naszym kościele codziennie po mszy o 9.oo i o godz. 18.15.
W najbliższy piątek miesięczne spotkanie Grupy Modlitwy Świętego Ojca Pio
o godz. 18.oo. Msza o godz. 19.oo. Serdecznie zapraszamy.
W przyszłą sobotę 19 października w naszym kościele o godz. 19.45 Koncert w
Hołdzie Św. Janowi Pawłowi II pt. „Pamiętamy” w wykonaniu zespołu „ THE
WELLNESS SOUND”. Szczegóły na plakatach. Przy wyjściu z kościoła można zabrać
ze sobą bezpłatne zaproszenia. Serdecznie zapraszamy.
Specjalne druki do wypominek za zmarłych są wyłożone przy wyjściu z kościoła i
na furcie klasztornej. Prosimy je składać na furcie, w specjalnej skarbonie w kościele
a także do koszyczka w czasie zbierania kolekty.

“POKÓJ I DOBRO”

