
 
     

 
 
� Dzisiaj  Niedziela Dobrego Pasterza, Dzień Modlitw o powołania do służby w 

Kościele. Modlą się z nami klerycy  naszego Seminarium Duchownego.  W 
rozpoczynającym się tygodniu ,szczególnie  podczas Mszy św. ,modlić się 
będziemy  o powołania do służby w Kościele. Dzisiaj nabożeństwo o powołania 
o 14.oo w kościele parafialnym. Zapraszam do udziału , szczególnie młodych. 
 

� Kolekta dzisiejsza jest  przeznaczona  na  parafialne  remonty i inwestycje. 
 
� W tym tygodniu Msza św. szkolna i przygotowanie do I komunii św. zgodnie z 

planem. 
Po Mszy św. szkolnej w Jasionej zapraszam na spotkanie bierzmowanych w 
tym roku.  
 

� We wtorek Uroczystość św. Wojciecha , biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. 
 

� W  czwartek św. Marka Ewangelisty. Zapraszam   na Mszę św. i procesję o 
urodzaje  . 

 
� Zapowiedzi: Marcin  Krawiec  z  Żyrowej  i  Anna  Pokora z Szklarki Rudnickiej   
                             =  zap. III. 

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

- Oleszki   -  ul. Wiejska  1 - 7 
- Żyrowej   -  ul. Dzierżonia i Koszyka 

 
� Parafian  z  Jasionej  proszę, aby w kwietniu i maju zajęli się sprzątaniem 

cmentarza  i drogi  na cmentarz. 
 

� Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz  Niepokalanej 
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Warsztaty Uwielbienia. W dniach 27-28 kwietnia; 11-12 maja  i 25-26 maja 
Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit zaprasza studentów opolskich uczelni do wzięcia 
udziału w Warsztatach Uwielbienia. Warsztaty są przeznaczone są dla wszystkich chcących 
doskonalić swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem doświadczonych muzyków. W 
programie Warsztatów: ćwiczenia emisji głosu, śpiew chóralny, zajęcia integracyjne, 
wspólny śpiew z zespołem muzyków Studenckiej Orkiestry Kameralnej Silesian Art 
Ensemble, a także wspólna modlitwa i zabawa. Utworzony z uczestników Warsztatów Chór 
Uwielbienia wystąpi w czasie tegorocznego plenerowego Koncertu Uwielbienia 2013 - 
Podnieście Głowy, Nabierzcie Ducha. Koncert odbędzie się w wieczór Uroczystości 
Bożego Ciała (30 maja) w Opolu na osiedlu A.K. (dawny ZWM). Wszelkie informacje na 
temat Warsztatów i zapisy na stronie www.warsztaty.opole.pl oraz na profilu FB: 
facebook.com/warsztatyuwielbienia  
 
Dni Paschalne. Koncert charytatywny Grupy MoCarta. Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego i Diecezjalna Fundacja Ochrony  Życia w ramach Dni Paschalnych zapraszają 
na charytatywny koncert Grupy Mocarta, który odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. (środa) o 
godz. 20.30 w Auli Seminarium Duchownego, ul. Drzymały 1 w Opolu. Bilety są do 
nabycia na portierni Wydziału Teologicznego – ul. Drzymały 1 oraz w sekretariacie 
Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia – pl. Katedralny 4 (cena biletu: 10,00 zł – dla 
studentów, 15,00 – dla pozostałych osób). Przed koncertem o godz. 20.15 odbędzie się finał 
licytacji oryginalnych koszulek Borussi Dortmund z autografami zawodników: Kuby 
Błaszczykowskiego, Roberta Lewandowskiego i Łukasza Piszczka. Dochód z licytacji oraz 
ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rozbudowę Domu Matki i Dziecka w Opolu.  

 
Czuwanie w intencji diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich. Do 
ogłoszeń!!! Siostry Szkolne de Notre Dame zapraszają do Opola w piątek 26 kwietnia na 
XVIII Nocne Czuwanie dla Młodzieży w intencji diakonów, którzy w maju przyjmą 
święcenia kapłańskie. W tym roku hasłem przewodnim będą słowa: "Wiara działa przez 
miłość", a współprowadzącym będzie ks. Mateusz Buczma. W programie m.in.: 
świadectwa diakonów, konferencja, Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona 
przez Ruch Czystych Serc, spowiedź, Eucharystia, radosne uwielbienie Jezusa. Czuwanie 
rozpocznie się w klasztorze sióstr na Małym Rynku 5, o godz. 19.00, a zakończy ok. 3.30. 
Zapisy i informacje u siostry Rachel: rachelssnd@gmail.com. 
 

Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi do Barda Śląskiego. W sobotę 27 kwietnia . 
 
Wielkanocne Czuwanie Młodzieży ku czci św. Józefa. We wtorkowy wieczór 30 kwietnia 
w Jemielnicy odbędzie się Wielkanocne Czuwanie dla Młodzieży w 2. Rocznicę 
beatyfikacji Jana Pawła II. 
 
Diecezjalne Święto Rodziny. W środę 1 maja 2013 r. w Jemielnicy odbędzie się po raz 
drugi Diecezjalne Święto Rodziny. 


