
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj rozpoczyna 
się liturgiczny okres Męki  Pańskiej.  Zapraszam na Gorzkie Żale :            
o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego. 

Dzisiaj  Dzieci Maryi z naszej parafii zaoferuję nam kartki i  ozdoby  świąteczne. Dochód z 
tego Kiermaszu będzie na działalność tej Wspólnoty. 
 

 W minioną środę w spotkaniu synodalnym  uczestniczyli młodzi parafianie. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom, że byli, że zależy im na Kościele jutra, że chcą w Kościele być i 
zbawiać się. Dziękuję moderatorkom tego wydarzenia za piękne przygotowanie spotkania.  
W poniedziałek, jutro, na godz. 17.oo zapraszam parafian dorosłych do Sali spotkań w 
Żyrowej  na rozmowy synodalne. Prośmy Ducha św. aby było równie owocne.  
Jeszcze dzisiaj możemy oddać lub przesłać mailem ankietę synodalną. Dziękuję za 
spostrzeżenia  w niej zawarte.  
 

 We wtorek w Jasionej, o godz. 17.oo przygotowanie do I Komunii św.                                                    
O 18.oo Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.                                                                                               
Po Mszy św. szkolnej przygotowanie do bierzmowania dla kl. 8 i szkół ponadpodstawowych.                                                                           
Po Mszy św. szkolnej spotkanie Dzieci Maryi.  
 

 I czwartek miesiąca. Nabożeństwo w intencji o powołania -  po Mszy św. w Jasionej.  
O godz. 18.3o zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
 

 W piątek zapraszam na Drogę  Krzyżową :  o 16.3o  do Żyrowej, o 18.oo do kościoła      
parafialnego.                                                                                                                                    
Po drodze krzyżowej zapraszam na spotkanie ministrantów – w Jasionej. 

 
 W sobotę dzieci mające przyjąć I Komunię św. przystąpią po raz pierwszy do sakramentu 

pokuty. Wspierajmy je naszą modlitwą, stwórzmy w rodzinach tych dzieci atmosferę  
sprzyjającą dobremu przyjęciu tego sakramentu. Spowiedź św. dla tych dzieci będzie o  
godz. 10.oo w kościele parafialnym .   

 
  Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na początku Mszy św. Przed Mszą św., u  

Pań z naszego Caritas,  można będzie zaopatrzyć się w świeże palmy do poświęcenia  i  
paschaliki na świąteczny stół. 

 
  W sobotę o godz. 16.oo adoracja Najświętszego sakramentu i różaniec w kościele w Żyrowej.  

 
  Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

Oleszki      -    ul. Kościuszki  33 - 51 
Żyrowej     -    ul. Ogrodowa blok nr 7 

 
  Z czasopism: Gość Niedzielny. 
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 W związku ze zmianami w obostrzeniach epidemicznych na terenie naszego kraju  Biskup 
Opolski wydał dekret odwołujący wszelkie wcześniejsze zarządzenia wydane w związku z 
wystąpieniem pandemii SARS-CoV-2. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania. W razie 
złego samopoczucie i podejrzenia choroby, nie przychodzimy do kościoła . Odwołanie 
dotychczasowych zarządzeń i ograniczeń nie wyklucza możliwości zachowania środków 
ostrożności adekwatnych do aktualnej sytuacji epidemicznej w parafii.   

 
   Są już kartony  do  napełnienia produktami, potrzebnymi rodzinom w objętej wojną Ukrainie. 

Każdy, kto zgłosił chęć pomocy w takiej formie, otrzymał taki karton i instrukcję, czym i jak 
go  zapełnić. Pełne kartony proszę dostarczyć do salki w Jasionej w środę, 6. 04  w godz. 14.oo 
do 17.oo. Zostaną one dostarczone do Centrali Caritas w Opolu i stamtąd do rodzin w Ukrainie. 
Bardzo dziękuję  ofiarodawcom za włączenie się w tę pomoc. Paniom z naszego Koła Caritas 
za koordynowanie tej pomocy.  
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.                                                                                                                      
Zamieszczamy wzór oświadczenia, które powinny wypełnić i podpisać osoby z Ukrainy. 
Oświadczenie, opieczętowane przez parafię, należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Miasta (w 
województwie opolskim) albo w Ośrodkach Pomocy Społecznej (w województwie śląskim). 
Na mocy specustawy planowany jest przekaz środków dla rodzin przyjmujących uchodźców z 
Ukrainy za pośrednictwem Urzędów Gminy lub Miasta (w województwie opolskim) albo Ośrodków 
Pomocy Społecznej (w województwie śląskim). 


