
 

 
 
 

 Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne . Zapraszam do 
licznego i pobożnego udziału.  
Porządek  Mszy św., nabożeństw , odwiedziny  chorych  -   będą według planu rekolekcji.. 
Kancelaria parafialna w tym tygodniu NIECZYNNA!  

 
 Zapraszam na Gorzkie żale i kazanie pasyjne: dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej , o 15.oo do 

kościoła parafialnego. 
 
 Zapraszam  na Drogę Krzyżową: w piątek o 16.oo  do kościoła parafialnego , o 17.3o do  

kościoła  w Żyrowej. 
 
 Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  na 

Górze św. Anny . 
 

 Niedziela «Ad gentes». W niedzielę 13 marca będziemy obchodzić Dzień Modlitwy, Postu 
i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedzielę «Ad gentes»; w tym roku pod hasłem: 
«Żyjmy Eucharystią». W tym dniu po Mszach Świętych  należy zorganizować zbiórkę do 
puszek na Dzieło Pomocy «Ad gentes». Ze względu na rekolekcje, w naszej parafii 
niedzielę Ad Gentes będziemy przeżywać 20.III.   
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, historia diecezji cz.IV  
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Oleszki      -    ul.  Kościuszki 1 - 16 
- Żyrowej     -    Ul. Myśliwca od 14 do 25  

 
 Zapowiedzi: Grzegorz Górecki z naszej parafii i  Martyna Leszczyk z Leśnicy = zap. I 

 Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które odbędą 
się w marcu i na początku kwietnia. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Spotkanie 16 marca (środa) o 18.00 w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach dla 
rejonu Krapkowice. Pozostałe terminy – tabl.  ogłoszeń. 
 

 W dniach 18-20 marca br. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbędą się rekolekcje dla 
przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania pod nazwą Ładowarka. Rozpoczęcie 
w piątek o 17.30 (przyjazd od 16.00), a zakończenie w niedzielę Mszą św. z udziałem rodziców 
uczestników i podsumowaniem o 12.00. Koszt udziału to 160 zł. Zapisy (od 1 do 15 marca) oraz 
szczegółowe informacje na stronie www.lawka.org. 
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