
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzisiaj wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 
Światowy Dzień Chorego.  
 
 

 
 Dzisiaj, jutro i pojutrze trwa w naszych ko ściołach adoracja Naj świętszego 

Sakramentu.  Zapraszam do pobożnego i licznego udziału w tej adoracji .  
Starajmy się zadośćuczynić za grzechy nasze i bliźnich, prośmy o łaskę owocnego  
przeżycia  rekolekcji  wielkopostnych, owocnego przeżycia Wielkiego Postu oraz 
pasterskiej wizyty Księdza Biskupa.  

 
 W środę Popielec – rozpoczyna si ę Wielki Post , czas pokuty i przygotowania się do 

Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Od środy popielcowej obowiązuje zakaz 
udziału w zabawach. 

     Podczas Mszy św. poświęcenie popiołu i nałożenie go na nasze głowy.                        
     Nadto o godz.17.oo w kościele parafialnym nabożeństwo  wielkopostne z   obrzędem    
     nałożenia   popiołu.  Zapraszam!! 

 
 Od  środy  do soboty  przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. 

 
 W  piątek  zapraszam na Drogę Krzyżową: do kościoła parafialnego po Mszy św., do 

Żyrowej o 16.3o. 
 

 W niedziel ę  rozpoczynamy Rekolekcje  Wielkopostne . Poprowadz i  je                     
O. Jonasz Pyka, Gwardian  z  Góry św. Anny.  Zapraszam do gorliwego udziału ! 
 

 Liturgiczny obchód Środy Popielcowej w Opolu. W Środę Popielcową zapraszamy wszystkich 
diecezjan na nabożeństwo stacyjne, któremu przewodniczyć będą biskupi opolscy. Rozpocznie się 
ono o godz. 18.00 w kościele o. Franciszkanów w Opolu, następnie uczestnicy wyruszą w procesji 
do katedry opolskiej, w której o godz. 18.30 sprawowana będzie Eucharystia z obrzędem 
posypywania głów popiołem. Na procesję należy zabrać ze sobą świece. 
 

  51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W niedzielę 11 lutego br. rozpoczyna się 51. Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach 
i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku w nawiązaniu do 100. Rocznicy 
odzyskania niepodległości tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: 
„Trzeźwość egzaminem z wolności”.  
 

 W sobotę o godz.10.oo zapraszam ministrantów na spotkanie do Jasionej. Z czasopism: Gość 
Niedzielny 

Niedziela VI zwykła 
11. 02. 2018 r. 

Ogłoszenia 


