
 

 
 
 
� Dzisiaj rozpoczyna si ę liturgiczny okres M ęki Pańskiej.                                                                     

Zapraszam na Gorzkie Żale  : dzisiaj o godz.14.oo do  Żyrowej , o godz.15.oo do kościoła parafialnego. 
 

� W tym tygodniu   Msza św. szkolna i  przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem.   
      Po Mszy św. szkolnej we wtorek przygotowanie do bierzmowania dla kl. II i III Gimnazjum. 

W sobot ę dzieci mające przyjąć I Komunię św. przystąpią po raz pierwszy do sakramentu pokuty. Wspierajmy 
je naszą modlitwą, stwórzmy w rodzinach tych dzieci atmosferę  sprzyjającą dobremu przyjęciu tego 
sakramentu. Spowiedź św. dla tych dzieci będzie o  godz. 10.oo w kościele parafialnym.    
 

� W piątek  zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej : o 17.oo do Żyrowej, o  18.3o  do kościoła 
parafialnego .    
 

� W sobot ę Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszam do udziału we Mszy św. 
 

� W sobot ę od 16.oo do 17.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu. 
  

� Za tydzie ń 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. 
 

�  Centrum Światowych Dni Młodzie ży w diecezji opolskiej serdecznie zaprasza młodzież naszej diecezji na 
Prolog przed Niedzielą Palmową (Prolog PnP) w sobotę 19 marca od godz. 10.00. Jest to kolejny przystanek 
na drodze w przygotowaniach ku Światowym Dniom Młodzieży w diecezji opolskiej. Spotkanie odbędzie się w 
budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Szczegółowe informacje są zamieszczone na naszej 
stronie internetowej: botafe.pl. Organizatorzy zapraszają do udziału w całym Prologu. Jeżeli jednak młodzież z 
jakichś względów nie będzie mogła przyjechać na cały dzień, zachęcamy do udziału w wieczornym czuwaniu 
o godz. 19.30. Do udziału w tym wieczornym czuwaniu organizatorzy zapraszają rodziców wolontariuszy 
ŚDM. 
       

� W piątek po drodze krzyżowej w Jasionej dla ministrantów próba obrzędów Wielkiego Tygodnia dla 
ministrantów.  Obecność obowiązkowa !! 
 

� W przyszłą niedzielę kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację kościelnych zabytków. 
 

� Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże 
 
� Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 15.00 do kościoła Matki Bożej 

Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu „na Górce” osoby żyjące w związku niesakramentalnym na wspólne 
nabożeństwo pokutne. Będzie to okazja, aby przełamać się słowem Pańskim, razem pomodlić się i otrzymać 
szczególne błogosławieństwo na trudne trwanie w jedności z Bogiem. 
 

� Radio Doxa zaprasza na Koncert Pasyjno-Wielkanocny, który odbędzie się 19 marca (sobota) 2016 r. o godz. 
20.00 w Katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Koncert Pasyjno–Wielkanocny jest 
współtworzony przez orkiestrę, solistów i lektora. Program obejmuje pasyjny repertuar klasyki chóralnej, a 
także orkiestracje utworów m.in. z płyty Pasja Miłości Beaty Bednarz. Przeprowadza on słuchacza od 
Wieczerzy Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Wstęp na koncert jest darmowy. 
Podczas koncertu będzie można wesprzeć renowację opolskiej katedry poprzez zakup okolicznościowych 
cegiełek. 
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