
 
 

 
 

� Dzisiaj w  3.Niedzielę Wielkanocną, rozpoczyna  się 8. Ogólnopolski Tydzień Biblijny.  
Przeżywamy go pod hasłem: ”Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w Imię Pana Jezusa”, 
w nawiązaniu do 1050- lecia chrztu Polski . Włączymy się w jego obchody podczas codziennej 
liturgii i katechez. 

             Po południu o 14.oo zapraszam  na  nieszpory wielkanocne do Żyrowej   .  
Dzisiejsza kolekta na potrzeby Kurii Biskupiej  i Seminarium Duchownego.                                                                                     

 
� Przygotowanie do I Komunii św. i  Msza św. szkolna zgodnie z planem.  

W środę  o 18.3o  zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych na Mszę św. i wspólne 
przygotowanie ( przynosimy świece). 
 

� W czwartek o 18.oo spotkanie PRD na plebanii. Zapraszam !!! 
 

� Spotkanie ministrantów: w Jasionej po Mszy św. szkolnej, w Żyrowej w sobotę o 9.3o. 
 

� W sobotę od 15.3o do 17.oo w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

� Zapowiedzi:  Kamil Leszczyna z Nogawczyc i Patrycja Korzeniec z Dąbrówki =zap. I.                     
                        Paweł Korzeniewski ze Zdzieszowic i Kamila Schampera z Żyrowej = zap. I 
 

� Podczas Diecezjalnego Święta Rodziny 1 maja w Jemielnicy do wspólnoty Bractwa św. Józefa 
zostaną przyjęci nowi członkowie. Rektor i Kapituła Bractwa prosi chętnych  o niezwłoczne 
zgłoszenie swojej woli należenia do tej wspólnoty. Stosowne deklaracje są w kancelarii 
parafialnej.  
 

� Pielgrzymka Dzieci Maryi do Sanktuarium św. Jadwigi Śl. do Trzebnicy odbędzie się w sobotę 
23 kwietnia 2016 r. Zapisy u ks. Mariusza Sobka (e-mail: msobek@poczta.fm lub telefonicznie 
695 331 175). 
 

� Niebawem rozpocznie się rekrutacja na studia, także na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego. Dziekan WTUO, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, zaprasza  
maturzystów na studia na Wydziale Teologicznym w Opolu. Wydział oferuje studia na 
następujących kierunkach: teologia, kultura śródziemnomorska, nauki o rodzinie, muzykologia. 
Bliższe informacje znaleźć można na stronie internetowej Wydziału: wt.uni.opole.pl. 
 

� 20. 04., środa, do godz. 14.oo -  zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 
rzecz Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.  
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.  
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