
 

 Wobec wyzwań związanych z napływającą wciąż falą uchodźców, Biskup Opolski apeluje o 

dalszą gotowość do otwarcia domów i przyjęcia tych, którzy uciekają przed okrucieństwem 

wojny. Bardzo prosimy, by duszpasterze przekazali tę prośbę w ogłoszeniach parafialnych i 

przyjęli od parafian deklaracje przyjęcia gości, a następnie przekazali je diecezjalnemu 

koordynatorowi działań związanych z przyjęciem uchodźców.                                                                                                                                 

zapraszam do udziału w projekcie Caritas Polska „Paczka dla Ukrainy”. Proszę o zgłoszenie 
chęci  pomocy  u Pań z Caritas w naszych wioskach, żeby otrzymać karton . Możemy paczkę 
przygotować w dwie  lub trzy rodziny. 
 

 Dzisiaj  w naszej parafii modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy 
Misyjne Dzieło Pomocy „ Ad gentes”.  Pomagamy polskim misjonarzom na całym  świecie.  
 

 Nabożeństwo  Gorzkie Żale : dzisiaj o 14.oo w Żyrowej , o 15.oo w kościele parafialnym. 
 
 Msza św. szkolna i  droga krzyżowa dla dzieci we wtorek o godz. 18.oo. Zapraszam!                                        

Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 17.oo w kościele parafialnym.                   
Przygotowanie  do bierzmowania: we wtorek po Mszy św. szkolnej-  kl. VII  
 

 W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zapraszam do udziału 
we Mszy św. W związku z tym, Biskup Opolski  zarządza, aby w piątek 25 marca o godz. 17.00 
we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy 
Niepokalanemu Sercu Maryi w ramach nabożeństwa z modlitwą o pokój oraz odprawić, 
wszędzie gdzie to możliwe, Eucharystię w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. O godz. 16.00 
Droga Krzyżowa i Akt poświęcenia w łączności z Ojcem świętym. Droga Krzyżowa w Żyrowej o 
17.3o.  
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Oleszki      -    ul. Kościuszki 17 - 32 
- Żyrowej     -    ul. Poprzeczna i Korfantego 

 
 Zapowiedzi: Grzegorz Górecki z naszej parafii i  Martyna Leszczyk z Leśnicy = zap. III 
 
 Z czasopism: Gość Niedzielny,  Mały Gość Niedzielny, Historia Diecezji.  

 
 Biskup opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie dla małżonków w 

kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w 5. Niedzielę 
Wielkiego Postu 3 kwietnia o godz. 14.00 w opolskiej katedrze. 

 Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na spotkanie modlitewne osoby żyjące po rozwodzie w 
związkach niesakramentalnych, które odbędzie się w Niedzielę Palmową 10 kwietnia o godz. 
14.00 w opolskiej katedrze.  
 

 W Kościele Powszechnym trwa Synod , który ma pomóc Kościołowi pełnić zbawcze 
posłannictwo w XXI wieku. Duch Święty ożywia i kieruje Kościołem. Stąd Ojciec Święty i 
Biskupi, pragną , by głos Ducha św. przemawiający do wszystkich członków Kościoła usłyszeć. 
Dlatego w parafiach odbywają się spotkania synodalne. Takie spotkania w naszej Parafii  będą 
30.03 i 4.04. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe oraz konieczność przygotowania 
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odpowiedniej ilości pomocy, prosimy, aby chętni do udziału w tym dziele, młodzi i dorośli,  
wpisali się na listę w zakrystii. Módlmy się o owoce działania Ducha św. w naszej wspólnocie 
parafialnej. 


