
KOŚCIÓŁ  FRANCISZKANÓW  W  OPOLU
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

Dziś  Kościół  wychwala  Pana  Boga  za  świętych  i  błogosławionych.  To  ci,  którzy
zaświadczyli,  że  można żyć  przyzwoicie,  że człowiek jest  w stanie  wybierać  i  pomnażać
dobro, prawdę i miłość. Radujemy się i wierzymy, że są w Niebie i swoją modlitwą pomagają
nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary, szczególnie teraz w
tym trudnym  z  różnych  przyczyn  czasie.  Dzisiejsza  uroczystość  uświadamia  nam też,  że
świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości
dążymy i czy jej pragniemy!

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub pół publiczną w Dzień 
Wszystkich Świętych od południa i przez cały dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych zwany 
Dniem Zadusznym, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko 
jeden raz w ciągu dnia.
Warunki: należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę wg intencji Ojca 
Świętego; należy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. 
Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Na cmentarzu na Półwsi nie będzie w tym roku Mszy Św. i procesji.

Od 1 – 8 listopada o godz. 18.15 czytamy wypominki za zmarłych, o godz. 18.30 
różaniec, a o godz. 19.00 Msza św. za zmarłych.

W środę, 4 listopada w liturgii wspominamy świętego Karola Boromeusza, biskupa.

W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej : pierwszy czwartek, pierwszy
piątek i pierwsza sobota miesiąca listopada.

W przyszłą niedzielę spotkanie FZŚ. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i
Msza Św. w intencji wspólnoty. 

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do adoracji Najświętszego Sakramentu, który 
jest wystawiony w naszym Kościele codziennie, z wyjątkiem sprawowania Eucharystii i 
nabożeństw, tj. od zakończenia Mszy Św. o godz.. 9.00 do (w tym tygodniu) godz. 18.00.

Zapraszamy chętnych do służenia przy ołtarzu w naszym Kościele, zarówno chłopców
jak i dziewczęta, oraz starszych którym czas na to pozwala.

W czasie nasilenia się pandemii Spowiedź św. w naszym Kościele codziennie od 
godz. 7.00 do 11.00 i od 17.00 do 19.30. 

Niech dobry Bóg darzy Was i wasze rodziny swoim błogosławieństwem,
pokojem serca i wszelakim dobrem.
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