
 

 
 

 Dzisiejsza niedziela zwana Laetare, zwiastuje połowę okresu przygotowania się do 
Wielkanocy.  Zapraszam na Gorzkie Żale : o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła 
parafialnego. 
 

 W tym tygodniu  Msza św. szkolna we wtorek w kościele parafialnym. Przed Mszą św. 
szkolną (g.17.oo) przygotowanie do I Komunii św.  
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III  gimnazjum po Mszy św. szkolnej. 
 

 Przypada I czwartek, piątek i sobota kwietnia. Okazja do spowiedzi św. przed każdą 
Mszą św. W czwartek modlimy się za kapłanów. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę 
chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.  ( W wielkim Tygodniu też będzie możliwość 
przyjęcia sakramentów domu chorego). 

 
 W piątek zapraszam na Drogę  Krzyżową :  o 16.oo do kościoła  parafialnego, o 17.3o  do 

kościoła  w Żyrowej.  
 
 W sobotę o 10.oo w Jasionej spotkanie ministrantów. Zapraszam ! 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Nasza Arka, Rycerz Niepokalanej, Miłujcie  się (bezpłatny 

numer)  

 
 Dzisiaj o godzinie 15.30 w kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha „Na Górce” w Opolu 

odbędą się Wielkopostne zamyślenia przy poezji i muzyce «Ludu, mój ludu». Szczegóły na tablicy 
ogłoszeń. 

 Remont Małżeński w Raciborzu. Dekanalne duszpasterstwo rodzin w Raciborzu i Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich serdecznie zapraszają na Remont Małżeński - rekolekcje, które odbędą się w 
dniach 5 - 7 kwietnia 2018r. w klasztorze Annuntiata w Raciborzu 

      Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z małżonkami w kryzysie. W nawiązaniu do 
tegorocznego Listu na Wielki Post Biskup Opolski serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie 
małżonków w kryzysie, także pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w 5. 
Niedzielę Wielkiego Postu 7 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.                                                                                                              
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.         

Odbędzie się ono w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu. 

 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;  
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 Spotkanie dla rolników i ogrodników w ramach Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej. W 
sobotę 6 kwietnia o godz. 10.00 w Opolu-Gosławicach odbędzie się spotkanie dla absolwentów i 
sympatyków Katolickiego Uniwersytetu Ludności Wiejskiej oraz wszystkich chętnych rolników i 
ogrodników. Mile widziana będzie obecność młodszego pokolenia osób pracujących na roli. 
Tematem spotkania, który podejmie ks. dr Jerzy Dierżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin, 
będą zasady międzyludzkiej komunikacji. 

 W sobotę 13 kwietnia w kościele seminaryjnym w Opolu odbędzie się całodzienny diecezjalny 
obchód Światowego Dnia Młodzieży.   Zaproszenie na to spotkanie kierujemy do młodzieży 
starszej: studentów, młodzieży szkół średnich oraz uczniów 3. klasy gimnazjum. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10.00 a zakończy ok. 21.30. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby. Zapisy na 
stronie botafe.pl.  

 W następną niedzielę (07.04) o godz. 18.oo w Siedlcu Droga Krzyżowa ulicami wioski. 

 12 kwietnia Ekstremalna Droga Krzyżowa. Początek o godz. 18.oo u OO Oblatów w Kędzierzynie. 
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  


