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Internetowa transmisja na żywo z kościoła św. Ojca Pio
W związku z epidemią i obowiązującymi ograniczeniami rozpoczęliśmy transmisję obrazu i dźwięku z
kościoła. Dostęp do transmisji na żywo (otwiera się w nowym oknie/karcie) po kliknięciu w TEN LINK oraz
z menu po lewej stronie.
Opinie i komentarze dotyczące przekazu prosimy przesyłać przez email do uwagi@opio.pl
Uwagi techniczne dotyczące transmisji prosimy przesyłać przez email do admin@opio.pl
Zapraszamy do grona naszych subskrybentów.
Przekaz internetowy jest dostępny 24 g. na dobę.
RÓŻANIEC w październikuDorośli&ndash; po Mszy o g. 8.00 i 19.00w niedzielę o 17.45Dzieci &ndash;
od Poniedziałku doPiątku o g. 18.00Młodzież &ndash; w każdy piątek og. 20.30
I Komunia Święta Zapisy tylko w kaplicy po Mszy niedzielnej o g. 13.00.
Odpust Ojca Pio &ndash; 26.09.2021 r.
g. 9.00 &ndash; Msza w intencji małżeństw
naszej parafii z uroczystym
odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich ( prosimy o
podawanie w zakrystii lub kancelarii imion małżonków z
rocznicą która przeżywają i numerem
telefonu).g.10.30 &ndash; Msza dla ludzi starszych, emerytów, chorych połączona z
Sakramentem Namaszczenia Chorych. Ojciec Pio
kochał ludzi, chcemy poprzez modlitwę i
miły gest
( NIESPODZIANKA ) pamiętać o Tych wszystkich, którym
tak wiele
zawdzięczmy.g.15.00 &ndash; Msza z uroczystym i indywidualnym Błogosławieństwem
Relikwiami Ojca Pio RODZIN Z MAŁYMI DZIEĆMI
Prowadzi Kościół Domowy.g. 18.30 &ndash;
Nowenna do Ojca Pio i Msza którą odprawi ksiądz
Bartosz Szoplik nasz były wikariusz, a
obecnie Liturgista w Katedrze Warszawskiej
a potem coś słodkiego dla wszystkich ( pączki
).g.20.00 &ndash; Uroczysta Msza dla młodzieży, z pamiątką dla
rozpoczynających
przygotowanie do S. Bierzmowania w
roku 2021/22 i pączki dla każdego. KAPLICA
&ndash; dla dzieci g.10.30 &ndash; dzieci starsze ( kl. IV i VI ) g.13.00 &ndash; dzieci Młodsze ( O- III
) Dla wszystkich dzieci konkurs na portret lub postać Ojca PIO z Jego STYGMATAMI.
POZOSTAŁE MSZE ZGODNIE Z GRAFIKIEM Przy Kościele zostanie ustawione stoisko z dobrą
książką Katolicką, które poprowadzi księgarnia z &bdquo; Miodowej &bdquo; ZAPRASZAMY. Zapraszają;
księża i siostry z Parafii św. Ojca Pio.
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