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 Dzisiaj modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne Dzieło
Pomocy „ Ad gentes”.
Błogosławieństwo Matek oczekujących dziecka.
 Zapraszam na Gorzkie Żale : dzisiaj o 14.oo do Żyrowej , o 15.oo do kościoła
parafialnego.
 W tym tygodniu Msza św. szkolna zgodnie z planem – we wtorek o 18.oo w Jasionej.
 W czwartek Dzień Kobiet. Zapraszam na Mszę św. do Żyrowej o 18.oo. Po niej droga
krzyżowa prowadzona prze młodzież perzygotowujacą się do bierzmowania.
 W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową : o 16.3o do Żyrowej, po Mszy św. do kościoła
parafialnego.
 W sobotę i niedzielę wizytacja kanoniczna naszej Parafii . Gościć będziemy ks. Bpa
Rudolfa Pierskałę. Zapraszam wszystkich Parafian, żeby w miarę możliwości spotkali się
na modlitwie z biskupem. Proszę o udział pocztów sztandarowych. I tak:
= w sobotę o godz.12.oo zapraszam chorych i starszych Parafian na nabożeństwo z
sakramentem namaszczenia i błogosławieństwem lurdzkim. Przedtem będzie okazja do
spowiedzi św. Chorych prosimy, aby przynieśli kartkę z nazwiskiem i imieniem ( w celu
odnotowania w księdze chorych);
= o godz. 18.oo Msza św. pontyfikalna w kościele w Żyrowej;

= w niedzielę o godz. 10.25 przywitanie dostojnego Gościa przed kościołem, potem
przepisane modlitwy i Msza św. wizytacyjna;
= o godz. 15.oo Gorzkie Żale i kazanie pasyjne;
= o godz.16.oo spotkania z poszczególnymi grupami parafian. Kandydaci do
bierzmowania przynoszą dzienniczki uzupełnione( obowiązkowo).
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Stawowa 1–23 i Parkowa 1-12
- Żyrowej - ul. Myśliwca od 1 (Werner) do 7 (Kowolik Roland)
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Rycerz Niepokalanej
 We wtorek kancelaria nieczynna. Za to będzie w poniedziałek po Mszy św.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zakresu
E-wniosek plus – internetowe składanie wniosku, które odbędzie się 07.03.2018 r. w
UMiG w Zdzieszowicach o godz. 10.oo.
Wielkopostne spotkanie Bractwa św. Józefa. Braci św. Józefa z całej diecezji
zapraszamy na wielkopostne spotkania modlitewno-formacyjne. Najbliższe spotkania
odbędą się w następujących terminach: 20 marca (wtorek) o 17.30 w Walcach dla
rejonu Krapkowice. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św. w intencji
żyjących i zmarłych braci, konferencję formacyjną; nabożeństwo Drogi Krzyżowej
lub Adorację Najświętszego Sakramentu z jedną częścią Gorzkich Żali oraz krótkie
spotkanie braterskie. Spotkanie poprowadzą ks. Waldemar Musioł, rektor lub ks.
Paweł Chyla, wicerektor Bractwa św. Józefa. Pełny harmonogram spotkań na
www.bractwoswietegojozefa.pl
Rekolekcje wielkopostne Ruchu Czystych Serc. Zgłoszenia! W dniach 9-11 marca w
Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się rekolekcje Ruchu Czystych
Serc diecezji opolskiej, na które zaprasza diecezjalny moderator Ruchu, ks. Tadeusz
Komorek. Skupieniu towarzyszyć będzie motto: „Dojrzewać w Duchu Miłości”. W
załączniku 5. zamieszczamy plakat-zaproszenie. Zapisy przyjmowane są mailowo na
adres: rcs.silesia@gmail.com. Koszt udziału wynosi 140 zł.
Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej na Górze św. Anny. Zgłoszenia!
Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży zaprasza kandydatów do bierzmowania na
spotkanie pod nazwą Ładowarka. Odbędzie się ono w dniach 16-18 marca 2018 w
Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zaproszeni na to spotkanie są uczestnicy
wszystkich poziomów przygotowania do bierzmowania czyli od 6 klasy szkoły
podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Spotkanie adresowane jest do młodzieży, która
chce w nim uczestniczyć. Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 115 zł.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.botafe.pl.
Diecezjalne rekolekcje dla Zelatorów Żywego Różańca. Diecezjalny Duszpasterz
Żywego Różańca ks. Mariusz Sobek zaprasza na rekolekcje dla Zelatorów Żywego
Różańca z diecezji opolskiej. Odbędą się one w dniach 16-18 marca 2018 r. (piątek niedziela) w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu – Miedoni. Rozpoczęcie
o godz. 17.00. Zapisy odbywają się drogą e-mailową: msobek@poczta.fm
Dzień Otwartych Drzwi w szkołach diecezjalnych w Nysie. Dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie oraz Diecezjalnej Szkoły
Podstawowej w Nysie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w
sobotę 24 marca br. w godz. 10.00-13.00. Kandydaci oraz ich Rodzice będą mieli
możliwość m.in. dowiedzieć się o warunkach przyjęcia do szkoły, poznać ofertę
edukacyjną na rok szkolny 2018/2019, spotkać się z dyrekcją szkoły, poznać kadrę
nauczycielską, porozmawiać z kolegami, którzy już uczą się w tej szkole oraz
zwiedzić budynki szkolne. Szczegółowe informacje na plakacie, na stronie
internetowej www.diec.nysa.pl oraz w sekretariacie szkoły.

