
 
 
 
� Dzisiaj I niedziela Wielkiego Postu. Zapraszam na Gorzkie żale i Koronkę do Bożego Miłosierdzia : 

o 14.oo  do Żyrowej , o 15.oo do kościoła parafialnego. 
 

� W  tym  tygodniu Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem. 
 

� Po  Mszy św. we wtorek przygotowanie do bierzmowania dla kl. III. 
 
� Zapraszam  na Drogę Krzyżową: w piątek o 18.3o  do kościoła parafialnego , o 17.oo do  kościoła  

w Żyrowej. 
 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Nasza Arka, Cuda i łaski Boże, Głos św. 

Franciszka 
 

� W środę o godz. 18.oo zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 

� Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na wielkopostne 
rejonowe spotkania modlitewno-formacyjne w następujących terminach: 24 lutego o godz. 18.00 w parafii 
Ducha Świętego w Otmęcie (rejon Krapkowice). W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., 
konferencję formacyjną, nabożeństwo pasyjne (Droga Krzyżowa lub część Gorzkich Żali) oraz krótkie 
spotkanie przy herbacie.  
 

� Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą się w dniach 23-25 lutego 2016 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.  
 

� Rekolekcje dla maturzystów „Walczę dla Chrystusa” w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium 
Duchownym w Opolu odbędą się w dniach 26-28 lutego 2016 r. Rekolekcje przy współudziale księży i 
kleryków WMSD wygłosi były kapelan Wojska Polskiego i Międzynarodowych Kontyngentów Wojskowych 

ONZ i NATO ks. dr ppłk. rez. Jerzy St. Niedzielski. Zapisy internetowe na www.seminarium.opole.pl. 
 

� Wielkopostne rekolekcje dla zelatorów Żywego Różańca  odbędą się w dniach od 26 do 28 lutego 2016 r. w 
Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni (ul. Ratajskiego 8). Rozpoczęcie w piątek o godz. 
17.00, zakończenie w niedzielę ok. 14.00. Koszt: 100 zł. Zapisy: drogą e-mailową na adres: 
msobek@poczta.fm lub tel. 695 331 715. 
 

� W dniach 4-6 marca 2016 r. (piątek-niedziela) w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się 
rekolekcje dla małżeństw. Towarzyszyć im będzie motto: „Akt małżeński – szansa spotkania z Bogiem i 
współmałżonkiem”. Rekolekcje poprowadzi o. Ksawery Knotz. Wyjaśnią one m.in. naukę Kościoła odnośnie 
miłości mężczyzny i kobiety, męża i żony. Koszt udziału w rekolekcjach to 340 zł od pary. Zapisy: 
recepcjaddf@gmail.com, tel. 77 448 40 24. 
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