
 

 
 
 
� Dzisiaj kończą  się  Rekolekcje  Wielkopostne . Starajmy się  ich duchem żyć, 

współdziałać z łaską Bożą ,gorliwie uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła . 
 
� Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  na 

Górze św. Anny . 
 

� Zapraszam na Gorzkie żale : dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej, o 15.oo do kościoła 
parafialnego. 
 

� Msza św. szkolna  zgodnie z  planem. W środę o 18.3o Msza św. dla rodzin dzieci              
I Komunijnych. Zapraszam!                                                                                                  
We wtorek po Mszy św. szkolnej przygotowanie do bierzmowania dla kl. III gimnazjum. 

 
� Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o  16.3o do kościoła w Żyrowej, po Mszy św. do 

kościoła parafialnego . 
 

� W sobotę od 15.3o – 16.3o a kościele parafialnym adoracja Najśw. Sakramentu. 
Zapraszam ! 
  

� W następną niedzielę kolekta na remont obiektów diecezjalnych i konserwacje zabytków 
sakralnych. 
 

� Za tydzień modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne 
Dzieło  Pomocy „ Ad gentes”.( zamiast dzisiaj) 

 
� Zapowiedzi: Patryk Senft ze Zdzieszowic i  Natalia Bekiersz z Zakrzowa  =  zap. II 

  Grzegorz Kopiec z Żyrowej i Ewa Grzybowska z Aleksandowa = zap. II 
 

� Zapraszam na spotkanie ministrantów: w czwartek po Mszy św. szkolnej w Żyrowej, w 
sobotę o 10.oo w Jasionej. 
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, 
 

� Kancelaria parafialna we wtorek będzie nieczynna . 
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Ogłoszenia 



 
 
 
 
 Z przykrością informujemy, że z przyczyn formalno-administracyjnych 
aktualnie nie ma możliwości przekazania wsparcia w formie 1% podatku na rzecz 
renowacji katedry w Opolu. Za niedogodności wynikające z tego stanu rzeczy 
serdecznie przepraszamy i nadal prosimy o wsparcie odnowy katedry w rozmaitej 
formie duchowej i materialnej. Obecnie trwają intensywne prace, aby jeszcze w tym 
roku umożliwić wiernym przekazanie 1% podatku za rok 2016 na rzecz Stowarzyszenia 
Crux. Jak tylko zostaną usunięte wszelkie przeszkody formalne, niezwłocznie o tym 
poinformujemy. Tych, którzy już teraz dokonują rozliczenia za 2016 r., zachęcamy do 
wsparcia Caritas Diecezji Opolskiej (nr KRS: 0000290982) lub Fundacji Ochrony 
Życia (nr KRS: 0000016304).  
 
 W sobotę 25 marca br. o godz. 18.30 w katedrze opolskiej w gronie biskupów 
metropolii górnośląskiej zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za 25 lat 
kościelnej Metropolii Górnośląskiej. Do udziału w tej Eucharystii Biskup Opolski 
zaprasza kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych całej diecezji, 
szczególnie przedstawicieli ośrodków akademickich oraz wspólnot i ruchów 
kościelnych, możliwie z pocztami sztandarowymi. 

 
Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą się w dniach 14-16 

marca 2017 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00. Zakończenie o godz. 12.00. Zgłoszenia u dyrektora DDF - 
ks. Łukasza Szablickiego, mailowo: ddf@miedonia.pl lub telefonicznie 32 4151386.  

 
Braci św. Józefa  zapraszamy na wielkopostne spotkania modlitewno-formacyjne 17 

marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu 
Krapkowice-Obrowiec. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św. w intencji żyjących i 
zmarłych braci, konferencję formacyjną na temat: „Jak ogień gasi woda, tak jałmużna gasi 
grzech”, nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub Adorację Najświętszego Sakramentu z jedną 
częścią Gorzkich Żali oraz krótkie spotkanie braterskie.  Informacje o wspólnocie i jej 
bieżącej działalności na www.bractwoswietegojozefa.pl 

 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież gimnazjalną, tj. 

przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe na Górę św. 
Anny. Spotkanie będzie nosić nazwę „Ładowarka” i w treści będzie także służyło 
przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się od 17 do 19 marca w Domu 
Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zgłoszenia należy kierować na adres biuro@botafe.pl. 

 
Rekolekcje  dla zelatorów Żywego Różańca  odbędą 21-23 kwietnia 2017 r. w 

Diecezjalnym  Domu  Formacyjnym  w Raciborzu-Miedoni. Zgłoszenia należy kierować na 
adres mailowy: msobek@poczta.fm do 15 kwietnia.  
 


