KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

12 czerwca 2022

W dzisiejszą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy – doroczny
odpust tytułu naszego kościoła. Kazania wygłosi i będzie przewodniczyć
Sumie odpustowej o godz.12.00, o. Norman Samsel OFM, były misjonarz z
RCA, a obecny gwardian i proboszcz z naszego klasztoru w Częstochowie.
Dzisiaj miesięczne spotkanie miejscowej wspólnoty FZŚ.
O godz. 15.oo Koronka Bożego Miłosierdzia i msza św. następnie spotkanie
formacyjne w klasztorze.
Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii św. wielkanocnej.
Obchody liturgiczne tygodnia:
- w poniedziałek Święto św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,
- we wtorek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,
- w środę wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy,
- w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, procesja
odbędzie się w tradycyjnej formie tj. o godz. 9.oo msza w katedrze, następnie
przejście procesji ulicami miasta, przy naszym klasztorze drugi ołtarz i dalej
jak zwykle do kościoła „Na Górce”. Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę, z wyjątkiem mszy o 10.30, która, zostanie odprawiona po przejściu
procesji Bożego Ciała i będzie recytowana,
- w piątek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
Krucjata Różańcowa zaprasza w najbliższą środę na kolejny Marsz Pokutny
ulicami Opola. Więcej informacji na plakacie.
W piątek 17.06. zapraszamy na comiesięczne spotkanie Grupy Modlitwy
Ojca Pio. Od godz. 18.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 19.oo msza św. we
wszystkich intencjach członków Grupy Modlitwy.

Z okazji dorocznego odpustu życzymy wszystkim naszym
Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Sympatykom obfitego
Błogosławieństwa Trójjedynego Boga, niech ono nas umacnia,
strzeże i pozostanie na zawsze z nami. “POKÓJ I DOBRO”.

DO OGŁOSZEŃ !!!
W piątek 24 czerwca na Placu Katedralnym w Opolu
odbędzie koncert charytatywny na rzecz renowacji
opolskiej katedry. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Wystąpi
zespół „Frele” oraz „Golec uOkriestra”.
Bilety w cenie 50 zł można nabyć w kancelarii parafii
katedralnej w Opolu,
na furcie Kurii Diecezjalnej w Opolu
oraz na portierni Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Drzymały 1.

