KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
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Zbiórka ofiar na operację Jacka Wasińskiego, która została przeprowadzona w ubiegłą
niedzielę wyniosła prawie 4 tys. zł. W imieniu rodziców Jacka składamy wszystkim
ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać”.
W dzisiejszą niedzielę o godz. 12.oo w naszym kościele msza w intencji poległych i
pomordowanych żołnierzy wyklętych niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.
Serdecznie zapraszamy.
Przed kościołem, odbędzie się zbiórka ofiar, którą przeprowadzą harcerze, w ramach
ogólnopolskiej kwesty na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych.
W tym tygodniu przypada w środę święto św. Kazimierza, królewicza oraz pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca marca, jako dni odnowy wewnętrznej.
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 niedziele Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.15.
Za udział w Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
W zakrystii lub na furcie przyjmujemy wypominki za zmarłych, których polecać
będziemy Bożemu Miłosierdziu podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz.
18.3o. Karteczki są wyłożone w kruchcie kościoła, przy figurze św. Antoniego.
W najbliższą sobotę w ramach Liturgii Stacyjnych w naszym mieście nabożeństwo
w naszym kościele. Oto program: o godz. 8.3o Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP, godz. 9. oo msza z okolicznościową homilią o Eucharystii, nabożeństwo do Matki
Bożej, Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu do wieczornej mszy. Zapraszamy.
W przyszłą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ. O 15.oo msza
św. w kościele, nabożeństwo oraz spotkanie formacyjne w klasztorze.. Zapraszamy.
Parafia katedralna organizuje pielgrzymkę do Austrii (Wiedeń, Melk, Maria Taferl i
Salzburg) i Bawarii (Berchtesgaden, Neuschwanstein, Dachau, Monachium, Altötting i inne)
w terminie 10–18 lipca 2020 r. Szczegóły na plakacie i w katedralnej kancelarii parafialnej.
Zapraszamy.
Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i zapewniamy o naszej modlitwie.
POKÓJ I DOBRO.

