
KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 
 

 Dziś Niedziela Palmowa, na każdej Mszy św. błogosławieństwo palm. 

 O godz. 13.oo Msza Św. w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 

kolejną rocznicę tego dramatycznego wydarzenia. 
 W dzisiejszą niedzielę miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ. 

O godz. 15.oo Koronka do Bożego Miłosierdzia, msza św. i nabożeństwo w 

kościele, następnie spotkanie formacyjne w klasztorze. Zapraszamy. 

 

 Zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym  

o godz. 18.15. 

 

 Zbliżają się Święta Wielkanocne dlatego zachęcamy by nie odkładać 

spowiedzi świątecznej na ostatni moment. Spowiadamy cały tydzień od 

godziny 7.oo do 19.3o z przerwą od 12.oo do 13.oo. 

 

 Obrzędy Wielkiego Tygodnia odznaczają się nie tylko wielką godnością 

chrześcijańską, lecz także szczególną mocą i skutecznością dla ożywienia życia 

chrześcijańskiego, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 

Liturgii Triduum Wielkanocnego: 

 

 * W Wielki Czwartek o godz. 9.3o Msza św. Krzyżma i uroczyste 

rozpoczęcie Jubileuszu 50-cio Lecia Naszej Diecezji. 

 

 * Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele w Wielki Czwartek 

o godz. 19.oo. Adoracja Jezusa w ciemnicy do godz. 22.oo. 

 

 * W Wielki Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 18.15. Liturgia Męki 

Pańskiej, Adoracji Krzyża i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do 

grobu o godz. 19.oo. Kościół będzie otwarty do godz. 22.oo. 
 

 * Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły ( czyli  

jakościowy i ilosciowy ) oraz zaleca się zachować abstynencję od pokarmów 

mięsnych w Wielką Sobotę do Wigilii Paschalnej. 

NIEDZIELA PALMOWA         10 kwietnia 2022 



 * Tradycyjnie, zgodnie z zarządzeniem papieża Leona XIII, a 

podtrzymywnym przez wszystkich kolejnych papieży, ofiary złożone przy adoracji 

krzyża przeznaczone są na utrzymanie sanktuariów w Ziemi Świętej. 

 

 * W Wielką Sobotę, święcenie pokarmów od 10.oo do 17.oo, co godzinę. 

 

 * W Wielką Sobotę o godz. 20.oo zapraszamy na Wigilię Paschalną, 

która zakończy się procesją rezurekcyjną. 

 

 * Przypominamy, że Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą 

celebracja Roku Liturgicznego, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w niej 

oraz do rodzinnego przeżywania Świąt Wielkanocnych. 

 

 * W związku z przypadającym w trzeci piątek miesiąca kwietnia 

Wielkim Piątkiem comiesięczne spotkanie Grupy Modlitwy Św. O. Pio 

odbędzie się 22 kwietnia br. (tj. czwarty piątek miesiąca - Piątek w Oktawie 

Wielkanocy). Początek spotkania o godz. 18.oo. 

 

 Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i zapewniamy o naszej modlitwie. 

Życzymy Błogosławionego Wielkiego Tygodnia. 

 

     POKÓJ I DOBRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           Opole, Wielkanoc 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “Pokój Wam!“ 

                  (Łk.24,36) 

 

 

 Wszystkim naszym Dobroczyńcom, Przyjaciołom i Sympatykom 

składamy najserdeczniejsze życzenia wielkanocne: 

 

 

Niech Chrystusowy pokój i dary Zmartwychwstania 

napełniają Was, Wasze Rodziny i Wspólnoty 

Radosnego Alleluja! 

 

 

 


