KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

8 listopada 2020

W najnowszym Dekrecie z dn. 5.11.2020 r. Biskup Opolski zarządza:
“W kościołach nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m. kw.” Jeżeli chodzi
o nasz kościół, który ma razem z kaplicami bocznymi ok. 1.250 m. kw. to może
uczestniczyć w nabożeństwach ok. 85 osób.
W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie wspólnoty FZŚ.
O godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
- we wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża,
- w środę wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa,
- w czwartek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
- w piątek św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników
polskich,
- w sobotę wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy,
- w przyszłą niedzielę w naszym Zakonie Franciszkańskim przypada odpust z racji
wspomnienia św. Dydaka z Alcali, zakonnika, patrona braci zakonnych, w tym dniu
msza św. w intencji braci niekapłanów naszego klasztoru:
br. Jerzego i br. Lucjana o godz. 7.oo – zapraszamy.
W przyszłą niedzielę 15 listopada w całym Kościele przypada, ustanowiony
przez papieża Franciszka, 4. Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: «Wyciągnij
rękę do ubogiego»( Syr 7,32) W obecnym czasie ze względu na trwającą pandemię
nie jest możliwe spotkanie w licznym gronie przy wspólnym stole, tak jak miało to
miejsce w poprzednich latach. W ramach obchodów diecezjalnych Biskup Opolski
odprawi Mszę św. w intencji ubogich i potrzebujących w katedrze o godz. 12.00. Po
niej, w Domu Nadziei przy ul. Książąt Opolskich, ubodzy będą mogli otrzymać
ciepły posiłek na wynos.

Za wszelkie modlitwy, ofiary i te składane do koszyczka i te przesyłane
na nasze konto klasztorne oraz zamawianie mszy św. w naszym kościele
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Niech Bóg darzy was obficie swoim
błogosławieństwem, pokojem i dobrem.

