
 
 

 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. 
 

 We wtorek o godz. 18.oo zapraszam na Mszę św. szkolną i drogę krzyżową dla dzieci.  
 

 Przygotowanie do I Komunii św.:  podczas Mszy św. w czwartek o godz. 18.oo. 
 
 Przygotowanie do bierzmowania dla kl.8 i kandydatów ze szkoły średniej. we wtorek po 

Mszy św. szkolnej.   
 

 I czwartek, piątek i sobota kwietnia. Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży we wtorek 
o 17.oo; nadto  św. pół godziny przed Mszą św.                                                                          
W czwartek modlimy się o powołana.                                                                                   
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w kancelarii. 

 
 W piątek zapraszam na Drogę  Krzyżową :  o 16.3o  do kościoła  parafialnego, po  Mszy 
św. do Żyrowej.    
 

 W sobotę o godz. 15.3o zapraszam na naukę przedchrzcielną  do kościoła parafialnego.  
 
 W środę, 30.03. o godz. 16.00 spotkanie synodalne, na które zapraszam szczególnie 

młodych, tj.: kandydatów do bierzmowania, ministrantów, dzieci Maryi z kl. VII i VIII, 
młodzież szkół ponadpodstawowych. Spotkanie będzie miało miejsce w sali spotkań 
wiejskich w Żyrowej. Za zmianę miejsca przepraszam. Oferuję pomoc w dojechaniu do 
Żyrowej. Na zakończenie organizatorzy przewidują poczęstunek, wodę i herbatę.             
Jeżeli ktoś z dorosłych nie będzie mógł uczestniczyć w rozmowach synodalnych, a chciałby 
na temat synodalny się wypowiedzieć, może wypełnić ankietę synodalną, którą może 
zabrać z sobą do domu (jest wyłożona tam, gdzie czasopisma) i oddać ją w zakrystii do 
następnej niedzieli lub odesłać mailem (to informacja dla tych, którym przesyłam ogłoszenia 
za pośrednictwem poczty elektronicznej). Będę również bardzo wdzięczny... 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Historia Diecezji c.d. 
 

 Za tydzień,  Dzieci Maryi z naszej parafii zaoferuję nam kartki i  ozdoby  świąteczne. 
Dochód z tego Kiermaszu będzie na działalność tej Wspólnoty. 
 

 Z powodu spotkania synodalnego w tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna nie 
w środę, a  we wtorek. 
 

 W sobotę o godz. 10.oo zapeszam na spotkanie ministrantów.  
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