KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzecia Niedziela Adwentu GAUDETE

13 grudnia 2020

W dzisiejszą niedzielę w naszym kościele kazania głosi
o. Feliks Rachwalik OFM – Prowincjalny Delegat Ziemi Św. Po mszach św.
będzie możliwość nabycia pamiątek z Betlejem w ramach akcji „Pomoc
chrześcijanom w Ziemi Świętej”. Gorąco polecamy tę inicjatywę.
Dzisiaj miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ.
O godz. 15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. w kościele.
Opłatki wigilijne można nabyć w niedziele przy wyjściu z kościoła w
kruchcie. Natomiast w tygodniu w zakrystii i na furcie klasztornej, która
razem ze sklepikiem z ziołami na czas remontu została przeniesiona do
pomieszczeń stołówki dla bezdomnych. Wejście przez bramę od ul.
Minorytów. Za utrudnienia z tym związane – przepraszamy.
Roraty codziennie o godz. 7.oo. W środę 16 grudnia rozpoczynamy
Nowennę do Dzieciątka Jezus. W tym tygodniu od 14-18 grudnia – kwartalne dni
modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
W czwartek 17 grudnia rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie
przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
W tym dniu przypada 84. rocznica urodzin Papieża Franciszka, pamiętajmy
o Ojcu Świętym w naszych modlitwach.
Spowiedź przedświąteczna – codziennie od godz. 7.oo – 11.oo
i od 17.oo – 19.3o. W niedziele 15 min. przed każdą mszą.
W piątek 18 grudnia br. comiesięczne spotkanie Grupy Modlitwy
Św. Ojca Pio. Początek o godz. 18.00 adoracją Najświętszego Sakramentu z
nabożeństwem adwentowym. O godz.19.oo msza św.
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.

OPOLE, Boże Narodzenie 2019

„A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO
I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI”...

Na święty czas Bożego Narodzenia i cały Nowy 2020 Rok życzymy
zapatrzenia się w Jezusa leżącego w żłobie i na ołtarzu,
zachwycenia się Tajemnicą Nieogarnionego Boga,
radowania się Prawdą, że Pan jest z nami na zawsze.

Niech Jezus błogosławi zdrowiem, radością,
prawdziwym pokojem i wszelkim dobrem
wszystkim naszym Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Sympatykom.

Tego życzą Bracia Franciszkanie z Opola.

