
 
 
 

 Dzisiaj kończą  się  Rekolekcje  Wielkopostne . Starajmy się  żyć  ich  duchem, 
współdziałać z łaską Bożą ,gorliwie uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła . 

    Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  
    na  Górze św. Anny . 
 

 Zapraszam na Gorzkie żale : dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego. 
 

 We wtorek zapraszam na Mszę św. szkolną. Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek  o  
godz. 17.oo.   Po Mszy św. szkolnej spotkanie Dzieci Maryi.  

 
 Przygotowanie do bierzmowania: w poniedziałek o 18.3o szkoła ponadpodstawowa, we 

wtorek po Mszy św. kl. VIII, piątek o 17.3o kl.VI                                             
 

 Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o  godz.16.3o do kościoła parafialnego, po Mszy 
św. do Żyrowej 
 

 Za tydzień modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne 
Dzieło  Pomocy „ Ad gentes”.( zamiast dzisiaj) 

 
 Zapowiedzi: Grzegorz Górecki z naszej parafii i  Martyna Leszczyk z Leśnicy = zap. II 

 
 Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które 

odbędą się w marcu i na początku kwietnia. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Spotkanie 16 marca (środa) o 18.00 w parafii św. Antoniego w 
Zdzieszowicach dla rejonu Krapkowice. Pozostałe terminy – tabl.  ogłoszeń. 
 

 Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dzięcięctwa Bożego zapraszają na 
wielkopostne spotkania formacyjne. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Oto ich harmonogram:  18 marca (piątek), godz. 19.00, Zdzieszowice, klasztor 
Sióstr Służebniczek NMP, ul. Dworcowa 4; 
 

 Caritas Diecezji Opolskiej w okresie Wielkiego Postu proponuje dzieciom i młodzieży projekt 
papierowej skarbonki zwanej także jałmużną  wielkopostną. W 2022 r. jałmużnę wielkopostną chcemy 
przeznaczyć na działalność Hospicjum św. Anny w Kędzierzynie-Koźlu. Po trudach pandemii i pełnieniu 
funkcji izolatorium, placówka ma szanse rozpocząć działalność jeszcze przed Wielkanocą.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny,  Gość Ekstra  
 

 W czwartek o godz. 18.3o zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
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