KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

27 października 2019

1. Z kalendarza liturgicznego:

- w poniedziałek, 28 października - Święto św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza
- w piątek, 1 listopada, - uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Msze święte
w naszym kościele jak w każdą niedzielę (7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00 i 21.00).
- w sobotę, 2 listopada - dzień zaduszny, Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Msze święte w naszym kościele wg. porządku dnia powszedniego
(7.00, 8.00, 9.00, 19.00.)
- w niedielę, 3 listopada, w naszym Zakonie Wspomnienie Wszystkich Zmarłych
Zakonu Serafickiego. W tym dniu modlimy się za zmarłych Braci, Siostry,
Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów Zakonu oraz
zmarłych
członków FZŚ
a) Wierni, którzy nawiedzą kościół albo kaplicę publiczną 1 i 2 listopada mogą dostąpić
odpustu zupełnego, który może zostać ofiarowany tylko za zmarłych.
Wg. obowiązujących przepisów można zyskać odpust tylko jeden raz w ciągu
dnia. W czasie nawiedzenia świątyni trzeba odmówić Ojcze nasz..., Wierzę...,
oraz trzeba spełnić inne warunki: stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencji
Ojca św.
b) Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i przynajmniej w
myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. W inne dni roku odpust jest
cząstkowy.
c) Przyjmujemy wypominki, które można składać na furcie lub w zakrystii.
Codziennie od 1 do 8 listopada będziemy się modlić za polecanych zmarłych: o
godz. 18.30 różaniec (wypominki będą czytane przed różańcem) następnie Msza
św. w intencji za zmarłych z wypominek.
1 listopada imieniny zakonne w naszej wspólnocie obchodzi nasz współbrat o. Dacjusz
Bąk. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 7.00. Polecamy Go w naszej
modlitwie.
W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej

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.

