
 

  
 
 Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne . Zapraszam do licznego i 

pobożnego udziału. 
Porządek  Mszy św., nabożeństw , odwiedziny  chorych  -   będą według planu rekolekcji.. 
Kancelaria parafialna w tym tygodniu NIECZYNNA! 
 Bardzo proszę rodziców o pomoc swoim dzieciom dostać  się do  kościoła na ich spotkania 
rekolekcyjne i nabożeństwa .  

 
 Zapraszam na Gorzkie żale i kazanie pasyjne: dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej , o 15.oo do kościoła 

parafialnego. 
 
 Zapraszam  na Drogę Krzyżową: w piątek o 16.oo  do kościoła parafialnego , o 17.3o do  kościoła  

w Żyrowej. 
 
 Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  na Górze 
św. Anny . 

 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

- Jasionej    -  ul. Główna  1 - 12 
- Żyrowej     -  ul. 1 Maja  

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże. 

 

 Jałmużna wielkopostna. Skarbonki Caritas. Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego 

Postu rozprowadza papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny będzie w tym 

roku wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu przy ul. Mickiewicza 5, któremu grozi zamknięcie. 

Placówka co roku usprawnia ponad tysiąc dzieci z deficytami rozwojowymi, w wieku od 1 miesiąca do 18-

go roku życia.                            
  W Wielkim Poście odbędzie się kolejna seria spotkań formacyjnych Bractwa św. Józefa, na którą zapraszają 

duszpasterze tej wspólnoty wraz z księżmi proboszczami poszczególnych parafii. 3 kwietnia (środa) o 18.00 

w parafii św. Walentego w Walcach dla rejonu Krapkowice;  

 Zapraszamy na dzień skupienia dla narzeczonych organizowany przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła w Opolu (kaplica «Wieczernik» pod kościołem, wejście z tyłu kościoła od strony zakrystii) w sobotę 
16 marca br. w godzinach od 10.00 do 14.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się 
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w 

zakładce Rodzina.  

 Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej na Górze św. Anny. Diecezjalne Duszpasterstwo 

Młodzieży zaprasza młodzież klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum, tj. przygotowujących 

się do sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 15-17 marca 2019 r. na 

Górze św. Anny. Ładowarka odbędzie się po raz trzeci, a w zeszłorocznej edycji wzięło udział blisko 200 

osób. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl. 

 Rekolekcje dla rolników i ogrodników. Zgłoszenia! Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) 

odbędą się w dniach 19-21 marca 2019 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. 

Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.00. Zakończenie w czwartek o godz. 12.00. Zgłoszenia u dyrektora DDF - 

ks. Łukasza Szablickiego, mailowo: ddf@miedonia.pl lub telefonicznie 32 4151386.  

Niedziela I Wielkiego 
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Ogłoszenia 


