
 
 

 
             
                                                                                         

� Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.  
Kolekta  jest  przeznaczona na  Caritas diecezji opolskiej. 
 

� Po południu o 14.oo zapraszam  do kościoła parafialnego na nieszpory wielkanocne .  
 

� Jutro liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zapraszam 
do udziału we Mszy św. 
 

� Przygotowanie do I Komunii św. i Msza św. szkolna zgodnie z planem.  
 

� Przygotowanie do bierzmowania po Mszy św. szkolnej we wtorek dla kl.  III. 
 

� W  sobotę o godz. 14.oo w kościele św. O. Pio w Zdzieszowicach 13 naszych parafian 
przyjmie sakrament bierzmowania. Kandydaci i świadkowie gromadzą się w kościele o 
godz.13.2o.  W piątek o 17.oo  okazja do spowiedzi św. dla kandydatów, ich rodziców i 
świadków .  
 

� W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii Biskupiej  i Seminarium Duchownego. 
 

� Od dzisiaj zmieniamy tajemnice różańca św.  
 

� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Dąbrówki   -  ul Leśna od 1 do 10 
- Żyrowej      -  ul. Ogrodowa 7B i 9A/1 – 9A/ 3 

 
� Spotkanie ministrantów: w Jasionej w sobotę o 9.3o, w Żyrowej po Mszy św. szkolnej w 

czwartek. 
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos  św. Franciszka, 
 

Niebawem rozpocznie się rekrutacja na studia, także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Opolskiego. Dziekan WTUO, ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, zaprasza  maturzystów na studia na 
Wydziale Teologicznym w Opolu. Wydział oferuje studia na następujących kierunkach: teologia, 
kultura śródziemnomorska, nauki o rodzinie, muzykologia. Bliższe informacje znaleźć można na 
stronie internetowej Wydziału: wt.uni.opole.pl. 

Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży wraz Diecezjalną Szkołą Nowej Ewangelizacji św. 
Jacka zapraszają rodziny (w szczególności dorosłych), które będą przyjmować młodzież w trakcie 
Dni w Diecezji, na rekolekcje „Kurs Nowe Życie”, które odbędą się od 8 do 10 kwietnia (piątek, 
godz. 17:00 – niedziela, godz. 14:00) w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Koszt: 170 zł za 
osobę. Zapisy: www.sne.opole.pl 
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