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Dzisiaj rozpoczyna się liturgiczny okres Męki Pańskiej.
Zapraszam na Gorzkie Żale : dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej , o godz.15.oo do kościoła parafialnego.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium i Diecezji.
Członkowie róż różańcowych od dziś odmawiają kolejna tajemnicę.
W tym tygodniu Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem. Po Mszy św. szkolnej w
Jasionej przygotowanie do bierzmowania kl. II i III.
W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej : o 17.oo do Żyrowej, po Mszy św. wieczornej do kościoła
parafialnego .
W sobotę od 16.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu.
Za tydzień Niedziela Palmowa. Msza św. o 9.oo i 10.3o rozpocznie się poświęceniem palm i procesją z
palmami.
Tegoroczne obchody Święta Młodzieży pod hasłem: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie” (Mt 5,3) będą miały miejsce za tydzień, w Niedzielę Palmową. Młodzież całej diecezji jest
zaproszona do kościoła seminaryjnego przy ul . Drzymały1 w Opolu w niedzielę na godz.15.oo. Modlitwie
przewodniczy Ks. Bp Rudolf Pierskała. Przewidziane jest nabożeństwo i Msza św.
W sobotę o 9.3o dla ministrantów próba obrzędów Wielkiego Tygodnia w Jasionej; o 10.3o w Żyrowej. Obecność
obowiązkowa !!
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul . Wiejska od 8 - 23
ul. Domańskiego od 1 - 12

- Żyrowej -

Parafian z Zakrzowa proszę, aby w kwietniu i maju zajęli się sprzątaniem cmentarza i drogi na cmentarz.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Wochenblatt, Nasza Arka
.

Spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa. Najbliższe spotkania odbędą się w następujących terminach: 11 kwietnia o godz. 18.00 w
Obrowcu (rejon Krapkowice) i 12 kwietnia o godz. 18.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica).
Spotkanie osób żyjących w związkach niesakramentalnych z Biskupem Opolskim. Przypominamy, że Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące
w związkach niesakramentalnych, które nie mogą uzdrowić swojej sytuacji, na modlitewne spotkanie do katedry opolskiej w Niedzielą
Palmową 13 kwietnia o godz. 14.00.

.

Prolog Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Trwają zapisy na Prolog ŚDM - warsztaty, które mają przygotować
młodzież do organizacji ŚDM w naszej diecezji i w parafiach, z których pochodzą. Uczestnicy Prologu staną się tzw.
liderami ŚDM. Zapoznani zostaną z przebiegiem całego wydarzenia, oraz posiądą istotne informacje, które dadzą im
możliwość wspomagania parafii w przygotowaniu Dni Misyjnych, które będą miały miejsce w parafiach naszej diecezji.
Szczegółowy na tablicy ogłoszeń.

