
 

 
 
 

 Dzisiaj rozpoczyna się liturgiczny okres Męki Pańskiej.                                                                         
Zapraszam na Gorzkie Żale: o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo do kościoła parafialnego.           
Od dziś odmawiamy kolejną tajemnicę różańca św.  
 

 W tym tygodniu  Msza św. szkolna we wtorek w Żyrowej. Przygotowanie do I Komunii św. godzinę 
przed Mszą św. szkolną. 
W sobotę 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 16.3o do Żyrowej, po  Mszy św. wieczornej 
do kościoła parafialnego .  
 

 Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na początku Mszy św. Przed Mszą św., u Pań z na-
szego Caritas,  można będzie zaopatrzyć się w świeże palmy do poświęcenia  i  paschaliki na świą-
teczny stół. 
  

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
-  Jasionej    -   ul. Główna 24 – 37  i  Krótka z Kolonią Zakrzów 
-  Żyrowej     -  ul. Wojska P. od 16 ( Majewski) do nr 32( Nabiałek) i O. Koprka  

 
 We wtorek po Mszy św. w Żyrowej, w piątek po drodze krzyżowej w Jasionej spotkanie ministrantów. 

Przygotowanie do obrzędów Wielkiego Tygodnia. 
 

 Dzisiaj  o godz. 14.00 w katedrze w Opolu, spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z małżonkami w 
kryzysie, także  pozostającymi  w separacji bądź po rozwodzie .                                                                                                         
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych Od-
będzie się ono w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu. 

 
 W sobotę 13 kwietnia w kościele seminaryjnym w Opolu odbędzie się całodzienny diecezjalny obchód 

Światowego Dnia Młodzieży.  W tym roku tematykę spotkania wyznaczy posynodalna adhortacja apo-
stolska «Christus vivit», która została opublikowana 2 kwietnia oraz nauczanie Papieża Franciszka 
podczas minionych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Zaproszenie na to spotkanie kierujemy do 
młodzieży starszej: studentów, młodzieży szkół średnich oraz uczniów 3. klasy gimnazjum. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10.00 a zakończy ok. 21.30. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby. Zapisy na 
stronie botafe.pl.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże  
 

 Rekolekcje wielkopostne dla osób cierpiących z powodu uzależnienia odbędą się w Winowie w dniach 

11-13 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Winowie. Rekolekcje popro-

wadzi diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Marcin Marsollek.  

 
 Zmiana godzin kancelaryjnych. Zamiast we wtorek, kancelaria będzie czynna w środę po rannej Mszy św. Pozo-

stałe godziny kancelaryjne bez zmian. 
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