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 Dzisiaj rozpoczyna się liturgiczny okres Męki Pańskiej.
Zapraszam na Gorzkie Żale: o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo do kościoła
parafialnego.
 Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Zapraszam na Mszę św.
 W tym tygodniu Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. wypadnie.
 W środę o 18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych na Mszę św. i wspólne
przygotowanie .
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 .
 W sobotę od 17.oo do 18.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu.
 Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na początku Mszy św. Przed Mszą św., u
Pań z naszego Caritas, można będzie zaopatrzyć się w świeże palmy do poświęcenia i
paschaliki na świąteczny stół.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Mickiewicza 1 – 9 (Porada – Nowak)
- Żyrowej - ul. Myśliwca od 8 (Wiora) do 13 ( Rosoł)
 W czwartek po Mszy św. w Żyrowej, w piątek po drodze krzyżowej w Jasionej spotkanie
ministrantów. Przygotowanie do obrzędów Wielkiego Tygodnia.
 W piątek o godz. 21.oo w kościele św. O. Pio , pod przewodnictwem Ks. Bpa Rudolfa
Pierskały, godzinne czuwanie dla młodzieży pond gimnazjalnej. Zapraszam!


Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.

Rekolekcje wielkopostne dla osób cierpiących z powodu uzależnienia.
Rekolekcje odbędą się w Winowie w dniach 22-24 marca 2018 r o godz. 18.00
w kościele pw. Ducha Świętego w Winowie. Rekolekcje poprowadzi
diecezjalny duszpasterz trzeźwości, ks. Marcin Marsollek.
W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Młodzieży Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży organizuje młodzieżowe spotkanie 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.
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.
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.
Dzień Świętości Życia w tym roku przypadnie w tym roku po zakończeniu
Oktawy Wielkanocnej tj. w poniedziałek 9 kwietnia.

