KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

9 sierpnia 2020

Zbiórka ofiar na działalność misyjną naszej Prowincji Zakonnej w
Republice Środkowoafrykańskiej, którą przeprowadziliśmy przed naszym
kościołem dwa tygodnie temu wyniosła 4 884 PLN i 100 Euro. Za wszelkie
ofiary w imieniu o. Kordiana składamy jeszcze raz serdeczne „Bóg zapłać”.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
- we wtorek święto św. Klary z Asyżu, dziewicy,
- w piątek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera
i męczennika,
- w sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP, msze św. w naszym kościele
w tym dniu wg porządku niedzielnego czyli o 7.oo, 9.oo, 10.3o, 12.oo, 19.oo
i 21.oo. Na mszach poświęcenie ziół i kwiatów.
Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego przeżycia w
różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 16 do 21 sierpnia podąży na
Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym
pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku
pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej
pielgrzymki, profilu Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i
audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami na
szlaku będzie w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas
w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki
(w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów
Msze św., do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej
możemy wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 sierpnia o 11.00 na
Jasnej Górze. Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, zwłaszcza młodzi,
w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie. Szczegóły znajdziemy na plakatach w gablotce

Na Górze Św. Anny od czwartku do niedzieli (13-16.08) uroczystości ku
czci Wniebowzięcia NMP z obchodami kalwaryjskimi.
W Sanktuarium w Kamieniu Śl. Od soboty do poniedziałku (15-17.08)
obchody ku czci św. Jacka Odrowąża.
Za wszelkie modlitwy, ofiary i zamawianie mszy św. w naszym

