
 

 

 

 
 

 
 Dzisiaj o godz.14.oo w Żyrowej, o 15.oo w kościele  parafialnym Gorzkie Żale. 

Zapraszam. 
Biskup Andrzej Czaja zaprasza na  godz. 14.00 do katedry opolskiej osoby żyjące po 
rozwodzie w związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne 
 

 Okazja do spowiedzi św.: 
           W poniedziałek  =  w Jasionej od 17.oo – 17.45 (dzieci i młodzież) 
           We wtorek = od  6.3o – 7.3o  w Jasionej ; 09.oo – 10.3o  i  17.oo – 18.3o  w     

    Żyrowej. 
           W środę  =  od 6.3o – 7.3o , 9.oo – 12.oo , 16.3o – 18.3o  w  Jasionej. 

 
 Odwiedziny  chorych :  we wtorek  od 9.oo  w  Żyrowej    ;                                                

w środę od  9.oo  w  Jasionej, Oleszce,  Zakrzowie i Dąbrówce.     
          Chorych proszę zgłosić w  zakrystii. 

 
 Wielki Czwartek  - dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i  

Sakramentu  kapłaństwa. Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich Diecezjan do katedry 
opolskiej,  do udziału we  Mszy św. Krzyżma  z poświęceniem Olejów św. Ta Msza 
św., o godz. 9.3o,  rozpoczyna obchody  jubileuszu  50- lecia Diecezji Opolskiej . 

 
 W czwartek wieczorem rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.           

„Święte Triduum  Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako 
szczyt całego roku  liturgicznego.” 

    O godz.18.oo zapraszam na Mszę św. Wieczerzy Pańskiej do kościoła  parafialnego.  
    Zapraszam wszystkich parafian do pełnego udziału w tej  uroczystości  przez   
    przyjęcie  Komunii św. 
    Po Mszy św. będziemy towarzyszyć Panu Jezusowi podczas modlitwy w  Ogrójcu.   

          Do godz.22.oo adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy. 
            W  godz.17.oo - 17.45  i  20.3o – 21.oo  okazja do spowiedzi . 
    Z  rozpoczęciem Świętego  Triduum Paschalnego  zakończy się Wielki Post.    
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 Wielki Piątek  -  dzień w którym umarł Pan Jezus. 
       Obowiązuje post ścisły. 
       O godz.8.oo zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej do kościoła parafialnego. 
       Po nabożeństwie próba obrzędów dla ministrantów. 
   
        O godz.18.oo Obrzędy Wielkopiątkowe z adoracją Krzyża św. i Komunią  św. 
        Po nabożeństwie adorujemy Pana Jezusa w Grobie.   
        O godz.20.oo parafianie  z  Zakrzowa i Dąbrówki; o 21.oo parafianie  z  Jasionej i  
         Oleszki;   o 22.oo parafianie  z Żyrowej; o 23.oomłodzież ;  24.oo  zakończenie  
        adoracji . 
       O godz.7.oo – 7.45 ; 17.oo – 17.45  i  20.3o – 21.oo – okazja do spowiedzi  św. 

Adorując Krzyż Pana Jezusa możemy uzyskać odpust zupełny.                                     
Ofiara składana przy nawiedzeniu Bożego Grobu przeznaczone jest na utrzymanie 
kościołów w Ziemi Świętej. 
Możemy też złożyć skarbonki  „Jałmużna postna” . 
Na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie. 
 

 Wielka Sobota   -  adorujemy Pana Jezusa w Grobie. 
         Zalecany  jest post  jakościowy, jak w każdy piątek. 
         Godz.11.oo  -   próba obrzędów dla ministrantów. 
         Godz.12.oo  -  poświęcenie pokarmów wielkanocnych. 
                                 Po poświęceniu adoracja Bożego Grobu do godz.18.oo. 
         Godz.16.oo   -  poświęcenie pokarmów wielkanocnych w Żyrowej.                                                
 

 W I E L K A N O C.  O godz.21.oo w sobotę zapraszam na Obrzędy Wielkanocne: 
poświęcenie ognia i paschału, Orędzie Wielkanocne, poświęcenie wody chrzcielnej, 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Mszę św. wielkanocną i  procesję. Przynosimy 
świece. 
Do udziału w liturgii wielkanocnej zapraszam wszystkich parafian. Szczególnie proszę 
młodzież, panie i strażaków  ze sztandarami; orkiestrę, mężczyzn do  baldachimu, 
ministrantów.  
W dzień Wielkanocy Msze św. jak w każdą niedzielę.  
Kolekta  wielkanocna  jest  przeznaczona  na  parafialne  remonty i inwestycje. 
Po południu zapraszam na nieszpory wielkanocne: o 14.oo do Żyrowej , o 15.oo  
do kościoła parafialnego. 
 

 Proszę zgłosić w zakrystii chorych parafian, którzy chcieliby przyjąć Komunię św. w 
Święta. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. proszę o usłużenie naszym chorym.  
 

 W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny.  
Podczas sumy zaplanowano uroczyste udzielanie chrztu św. 
Modlitwą i ofiarą wspieramy  Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 

 Kancelaria w Wielkim Tygodniu czynna w poniedziałek od 15.3o do 16.45. W pozostałe 
dni Wielkiego Tygodnia nieczynna. 

 
 Dziękuję pięknie uczestnikom rozmów synodalnych, dorosłym i młodzieży, oraz tym, 

którzy wypełnili ankietę, za to że jesteście, że się dzielicie swoim widzeniem Kościoła, że 
wam na Kościele zależy.  Szczególnie dziękuję Paniom Heldze i Agnieszce za 
przygotowanie i realizację tych spotkań. Sołtysowi Żyrowej za udostępnienie 
pomieszczenia na te spotkania.                                                                                           
Paczka dla Ukrainy. Parafianie przygotowali 77 paczek. Za ten gest chrześcijańskiej 
miłości szczerze dziękuję. Dziękuję Paniom z Caritas za koordynowanie tej akcji, za 
przetransportowanie paczek do Opola. Niech ten  wielkopostny uczynek miłosierdzia 
będzie pomocą dla dotkniętych wojna w Ukrainie i miłym Bogu świadectwem wiary. 



 

 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny 

 

 Droga Krzyżowa osób w kryzysie bezdomności. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza 
na nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i poprowadzone przez osoby z miasta 
Opola dotknięte kryzysem bezdomności. Nabożeństwo odbędzie się w Wielki Wtorek 
(12.04) o godz. 19.30 w katedrze opolskiej. 

 

 Noc Konfesjonałów w Wielkim Tygodniu. Duszpasterze 6 kościołów na terenie diecezji 
opolskiej zapraszają do skorzystania z możliwości przeżycia sakramentu pokuty i 
pojednania w godzinach wieczornych.   Harmonogram inicjatywy:                                                                                                   
Wielka Środa (13.04): Opole, par. bł. Czesława w Opolu, od godz. 19.00 do 22.30;           
Nysa, par. Matki Bożej Bolesnej, od godz. 16.30 do 24.00; Nysa, par. św. Piotra i Pawła, 
od godz. 18.30 do 23.00; Nysa, par. św. Franciszka, od godz. 18.00 do 22.30;  Grobniki, 
par. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, od godz. 20.00 do 23.00; Szczedrzyk, par. św. 
Mikołaja, od godz. 19.30 do 21.00; Szonów, par. św. Jadwigi Śląskiej, od godz. 20.00 do 
22.30;                                                                                                                            
Wielki Piątek (15.04): Opole, par. św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi, od godz. 
20.00 do 23.00; Szczedrzyk, par. św. Mikołaja, od godz. 22.00 do 23.30; Dylaki, par. św. 
Antoniego, od godz. 20.00 do 23.30. 

 
 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej 

serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę, która 
odbędzie się w środę 20 kwietnia 2022 r. W programie pielgrzymki: 11.00 – konferencja 
w sali o. Kordeckiego, 12.00 – przerwa, 13.00 – Msza św. w Bazylice. Zgłoszenia grup 
powinien dokonać opiekun przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.lawka.org.   


