
 

 

KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W OPOLU 

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE 
 

    30 października 2022 

 

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA: 

- we wtorek uroczystość wszystkich świętych 

- w środę wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

- w czwartek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych Zakonu Serafickiego 

- w piątek wspomnienie św. Karola Boromeusza, bp 

Do poniedziałku nabożeństwa Różańcowe odprawiamy codziennie o godz. 18.15. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. Zalecki za zmarłych są przyjmowane do dnia 6 listopada na furcie klasztornej lub 

do skarbonki, która znajduje się przy ambonie w kościele.  

Informujemy, że dnia 1 listopada furta będzie nieczynna. Kolekta w dniu 1 listopada, w 

Uroczystość Wszystkich Świętych, będzie przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła i klasztoru. 

Bardzo prosimy was drodzy wierni i sympatycy o ofiarność i zrozumienie. Już dziś z góry dziękujemy 

za wasza życzliwość i finansową pomoc w zakupu koniecznego opału na zimą. Bóg zapłać. 

Dnia 1 listopada również w naszej wspólnocie swoje imieniny zakonne będą odchodzić ojcowie 

Dacjusz oraz Jonatan, Msza Święta w ich intencji będzie odprawiona o godz. 7:00, pamiętajmy o 

solenizantach w naszej modlitwie. 

Od 2 do 8 listopada o godz. 19:00 odprawiamy Msze Święte za ++ polecanych w zaleckach. 

Zalecki czytamy o godz. 18:15 i po nich jest różaniec za ++ polecanych. 

W soboty na godz. 10:00 zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się włączyć w posługę 

Liturgicznej Służby Ołtarza przy naszym kościele na spotkania do salki koło furty klasztornej. 

16 października w naszej świątyni przeżywaliśmy dzień misyjny i zbierana była ofiara na misje 

franciszkańskie, która wyniosła 3741,77 zł. W imieniu naszych misjonarzy składamy serdeczne Bóg 

zapłać.  

W Uroczystość Wszystkich Świętych (w najbliższy wtorek) kazania podczas Mszy świętych 

będzie głosił o. Sebastian. Po Mszach będzie zabierana ofiara na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, którą 

o. Sebastian osobiście przekaże na ręce ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego podczas swojego 

pobytu we Lwowie. 

Dnia 11 listopada o godzinie 10:30 w naszym kościele będzie sprawowana Msza Święta w 

intencji Ojczyzny, organizowana przez Urząd Wojewódzki. 

Za wszelkie ofiary i życzliwość składamy serdeczne podziękowania. 
A wszystkim gościom oraz sympatykom naszego kościoła i klasztoru 

życzymy otwartości na dar Bożego błogosławieństwa + 

POKÓJ I DOBRO. 


