
 

 
 

 
 Dzisiejsza niedziela zwana Laetare, zwiastuje połowę okresu przygotowania się do 

Wielkanocy.  W ramach wizytacji kanonicznej Parafii gościmy Księdza Biskupa Rudolfa 
Pierskałę. Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. o godz. 10.3o i Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godz. 15.oo  Następnie spotka się z kandydatami do bierzmowania 
(wszyscy), ministrantami, Dziećmi Maryi i Parafialna Rada Duszpasterską. Starajmy się 
jak najliczniej zgromadzić na modlitwę z Następcą Apostołów w naszej diecezji. 
 

 W tym tygodniu  Msza św. szkolna we wtorek w Żyrowej. Przed Mszą św. szkolną 
przygotowanie do I Komunii św. Po niej spotkanie ministrantów w Żyrowej..  
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III  w piątek po drodze krzyżowej. 

 
 W piątek zapraszam na Drogę  Krzyżową :  o 17.oo  do kościoła  w Żyrowej. o 18.3o do 

kościoła  parafialnego,  
 

 W sobotę o godz. 16.oo w kościele parafialnym nauka przedchrzcielna.  
 
 W sobotę o 10.oo w Jasionej spotkanie ministrantów. 

 
 
Wielkopostne spotkanie Bractwa św. Józefa. Braci św. Józefa z całej diecezji zapraszamy 
na wielkopostne spotkania modlitewno-formacyjne. Najbliższe spotkanie dla rejonu 
Krapkowice odbędzie się  20 marca (wtorek) o 17.30 w Walcach. Pełny harmonogram  
spotkań na www.bractwoswietegojozefa.pl 

 
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. 
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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 

 
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza do wspólnego 
przeżycia Misterium Męki Pańskiej poświęconego tematyce Eucharystii. Będzie to 
wydarzenie muzyczno-teatralne, w którym widzowie będą mogli zobaczyć to, co 
„niewidzialne”. Termin: 18.II god.19.oo i 21.III.godz.18.3o. Bezpłatne wejściówki można 
odebrać na Wydziale Teologicznym UO. 
 

      Światowy Dzień Młodzieży 2018. Zapowiedź spotkania przed Niedzielą Palmową. W 
związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Młodzieży i spotkaniem organizowanym 
przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w sobotę przed Niedzielą Palmową, Biskup 
Andrzej Czaja zaprasza  młodzież do udziału . Spotkanie odbędzie się w auli seminaryjnej 
w Opolu 24 marca w godzinach od 10:00 do 21:30. Tematem są słowa: „Nie bój się” 
zaczerpnięte z orędzia papieża Franciszka na tegoroczny ŚDM. Do udziału w spotkaniu 
zaproszeni są studenci i młodzież licealna, ewentualnie także uczniowie z 3 klasy 
gimnazjum. W nawiązaniu do listu Księdza Biskupa, organizatorzy proszą o wyznaczenie 
młodych osób, które - reprezentując parafię - odbiorą pamiątkowe świece podczas 
nabożeństwa. Każdy z uczestników spotkania wcześniej jest zobowiązany do zapisania się 
na stronie www.botafe.pl do środy 21 marca do godz. 20:00. Dekanalni Duszpasterze 
Młodzieży poinformowani zostali o szczegółach tego wydarzenia. Można się do nich 
zwrócić w sprawie zorganizowania wspólnego wyjazdu młodzieży z dekanatu. 

       
     Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz Wspólnot i Osób 

Modlących się za Kapłanów. Zapowiedź! Z okazji 100-lecia święceń kapłańskich św. 
Maksymiliana M. Kolbego sobotę 28 kwietnia w Niepokalanowie odbędzie się Pierwsze 
Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz Wspólnot i Osób Modlących się za 
Kapłanów. W programie: zawierzenie Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup 
modlitewnych, modlitwy w intencji kapłanów, konferencja, oratorium maryjno-
kolbiańskie, świadectwo Andrzeja Moszczyńskiego, projekcja filmu „Dwie Korony" i 
spotkanie z Adamem Woronowiczem, odtwórcą roli św. Maksymiliana, wieczór 
uwielbienia, dziękczynienie za sakrament kapłaństwa.  
 


