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Ogłoszenia

 Dzisiaj kończą się Rekolekcje Wielkopostne . Starajmy się żyć ich duchem,
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 we wtorek o godz. 18.oo w Żyrowej. Po Mszy św. zapraszam
dziewczęta na spotkanie z S. Agatą.
Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o godz. 17.oo.
 Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III w czwartek po Mszy św. w Jasionej.
 Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek modlimy się o powołania, w piątek po rannej Mszy św. odwiedzenie chorych?
 Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o 16.3o do kościoła w parafialnego, po Mszy
św. do kościoła w Żyrowej .
 W sobotę od 15.3o – 16.3o a kościele parafialnym adoracja Najśw. Sakramentu.
Zapraszam !
 W następną niedzielę uroczyste udzielanie chrztu św.
 Za tydzień modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne
Dzieło Pomocy „ Ad gentes”.( zamiast dzisiaj)
 Zapraszam na spotkanie ministrantów: w piątek po Mszy św. szkolnej w Żyrowej, w
sobotę o 10.oo w Jasionej.
 W środę o godz.18.oo spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam !
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Nasza Arka, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie.

Wylot na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. Pilne! Krajowe
Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłosiło zapisy na
wyjazd na najbliższe spotkanie, które odbędzie się w Panamie
w styczniu 2019 roku. Do końca lutego br. istnieje możliwość
skorzystania z oferty, która wydaje się być cenowo bardzo
korzystna (4800 zł). Wszelkie informacje dla
zainteresowanej młodzieży na stronie www.botafe.pl, gdzie
znajdą oraz formularz zapisowy.
Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej na Górze św.
Anny. Zgłoszenia! Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży zaprasza
kandydatów do bierzmowania na spotkanie pod nazwą Ładowarka.
Odbędzie się ono w dniach 16-18 marca 2018 w Domu Pielgrzyma na
Górze św. Anny. Zaproszeni na to spotkanie są uczestnicy wszystkich
poziomów przygotowania do bierzmowania czyli od 6 klasy szkoły
podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Koszt uczestnictwa w spotkaniu
wynosi 115 zł. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie
www.botafe.pl
Wielkopostny Dzień Skupienia Dzieci Maryi. Diecezjalny
duszpasterz Dzieci Maryi zaprasza na Wielkopostny Dzień
Skupienia dla Marianek, który odbędzie się w sobotę 10
marca br. w Domu Misyjnym oo. Werbistów przy ul.
Rodziewiczówny w Nysie. Rozpoczęcie o godz. 10:00,
zakończenie ok. godz. 14:00.
Rekolekcje wielkopostne Ruchu Czystych Serc. Zgłoszenia! W
dniach 9-11 marca w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w
Nysie odbędą się rekolekcje Ruchu Czystych Serc diecezji
opolskiej, na które zaprasza diecezjalny moderator Ruchu, ks.
Tadeusz Komorek. Skupieniu towarzyszyć będzie motto:
„Dojrzewać w Duchu Miłości”. Zapisy przyjmowane są
mailowo na adres: rcs.silesia@gmail.com. Koszt udziału
wynosi 140 zł.

