
 

 
 
 
� Dzisiaj rozpoczyna si ę liturgiczny okres M ęki Pańskiej.                                                                     

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

� Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację kościelnych zabytków. 
 

� W tym tygodniu  Msza św. szkolna i  przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem.   
     Po mszy św.  szkolnej zapraszamy na spotkanie informujące młodzie ż i wszystkich   zainteresowanych   w     
     sprawie ŚDM w salce katechetycznej.  
     Dziewczyny przygotowaną prezentację pokażą, opowiedzą jak to ma wyglądać  w diecezji  opolskiej, no i  
     potem w lipcu przyszłego roku. 

 
� W środę święto Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zapraszam do udziału we Mszy św. Po 

Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących  dziecka.  
 

� W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej : o 17.oo do Żyrowej, o  18.oo  do kościoła 
parafialnego .    
 

� W sobotę od 16.oo do 17.0o w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu. 
  

� Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na początku Mszy św. Przed Mszą św., u Pań z naszego 
Caritas,  można będzie zaopatrzyć się w świeże palmy do poświęcenia  i  paschaliki na świąteczny stół. 
 

� W Niedzielę Palmową będziemy obchodzić XXX Światowy Dzień Młodzieży. W  piątek 27 marca czuwania 
modlitewne w poszczególnych rejonach diecezji: Opole - kościół Przemienienia Pańskiego, godz. 20.00; 
Kędzierzyn - Pogorzelec kościół św. Eugeniusza de Mazenod, godz. 19.00; W sobotę 28 marca  o 20:00 w 
Opolu - Szczepanowicach rozpocznie się diecezjalne spotkanie młodzieży. Przewodniczyć mu będzie bp 
Andrzej Czaja. Na to spotkanie zapraszamy młodzież z całej diecezji, szczególnie z tych parafii, które będą 
przyjmować młodzież podczas Dni w Diecezjach w 2016 roku.  

 
� W sobotę dzieci mające przyjąć I Komunię św. przystąpią po raz pierwszy do sakramentu pokuty. Wspierajmy 

je naszą modlitwą, stwórzmy w rodzinach tych dzieci atmosferę  sprzyjającą dobremu przyjęciu tego 
sakramentu. Spowiedź św. dla tych dzieci będzie o  godz. 10.oo w kościele parafialnym.    
          

� W piątek po drodze krzyżowej w Jasionej dla ministrantów próba obrzędów Wielkiego Tygodnia dla 
ministrantów.  Obecność obowiązkowa !! 
 

� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Oleszki  -   ul . Kościuszki od 33 do 51 
- Żyrowej -   ul. Boczna  od 15 do 31 

 
� Zapowiedzi: Patryk Żurek z Zakrzowa i  Ines Lepich z Rozwadzy = zap. II. 

 
� Z czasopism : Gość Niedzielny,  
 
 Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 14.00 do Katedry Opolskiej osoby żyjące w związku 
niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne. Będzie to okazja, aby przełamać się słowem Pańskim, razem pomodlić się i otrzymać 
szczególne błogosławieństwo na trudne trwanie w jedności z Bogiem. 
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