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Ogłoszenia
Dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej , o 15.oo do Jasionej zapraszam na Gorzkie Żale .
Dzisiejsza kolekta na parafialne remonty i inwestycje .
W tym tygodniu Msza św. szkolna , przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem.
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III we wtorek po Mszy św. szkolnej
W czwartek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszam do udziału we Mszy
św.
W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową : o 17.oo do kościoła w Żyrowej; po Mszy
św. do kościoła parafialnego
W sobotę od 15.3o do 16.3o w kościele parafialnym adoracja Najśw. Sakramentu i
okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację
kościelnych zabytków.
W sobotę o 9.3o w Jasionej, o 10.3o w Żyrowej spotkanie ministrantów.
Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.
Zapowiedzi: Patryk Żurek z Zakrzowa i Ines Lepich z Rozwadzy = zap. I.
Za dwa tygodnie 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 piątek, 20.03. o godz. 18.oo nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Siedlca (par
Poznowice). Udział weźmie nasz chór parafialny.
Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze niżej wymienionych parafii zapraszają członków Bractwa św.
Józefa i wszystkich mężczyzn na Wielkopostne spotkania formacyjne. Kolejne w rozpoczętym już cyklu
odbędą się w następujących terminach i miejscach: 25 marca o godz. 18.00 w Obrowcu .
Diecezjalne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza uczniów klas VI szkoły podstawowej
oraz uczniów klas III gimnazjum na Dzień Otwartych Drzwi Szkoły, który odbędzie się 21 marca 2015 r.
(sobota) w godz. 10.00 – 13.00.
Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza w sobotę 21 marca 2015 r. na Wielkopostny Dzień Skupienia.
Rozpocznie się on o godz. 9.40 w Parafii Matki Bożej Bolesnej - Kościele Ojców Werbistów w Nysie (ul.
Rodziewiczówny 3). W programie m.in. Eucharystia, konferencja i nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Planowane zakończenie ok. godz. 14.00.
W sobotę do godz.8.oo wystawić elektro śmieci. Będą zabierane bezpłatnie. Zbiórkę organizuje „Czysty
Region”.

