
 

 
 

 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. 
 

 Dzisiaj Dzieci Maryi z naszej parafii oferuję nam kartki i lampki  świąteczne.  
 

 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 16.3o w kościele parafialnym.                   
 
 Kandydatów do bierzmowania w tym roku , zapraszam na przygotowanie w  reżimie 

sanitarnym: mieszkających w Żyrowej w czwartek, pozostałych we wtorek po Mszy św. 
wieczornej.    

 
 W piątek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o 

godz. 8.oo i 18.oo. Od jutra po Mszy św. modlitwą przygotujemy się na tę uroczystość.  
 
 W piątek zapraszam na Drogę  Krzyżową :  o 16.oo  do kościoła  parafialnego, o 17.3o do 

Żyrowej.    
 

 W sobotę o godz. 15.3o zapraszam na naukę przedchrzcielną  do kościoła parafialnego.  
 
 Zapowiedzi: Łukasz  Wocka  z  par. Poniszowice i  Barbara Nistroj z naszej parafii            

= zap. II. 
     

 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Radiem Doxa zapraszają do włączenia 
się w wielkopostną inicjatywę «Akademia Wiary» (#AkademiaWiary #OpolskieForumTeologii), 
której tematem przewodnim jest Credo. Trzeci z serii siedmiu wykładów poświęconych Wyznaniu 
Wiary: Przyjął ciało z Maryi Dziewicy … wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła. Można go 
wysłuchać pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=8LeqxePs44Y&t=1s  Przez cały Wielki 
Post, w każdy piątek, w mediach społecznościowych Wydziału Teologicznego zamieszczany 
będzie kolejny wykład dotyczący poszczególnych artykułów Wyznania Wiary. Tego samego dnia, o 
godz. 15.00 kolejni prelegenci będą gośćmi audycji «Szczerze o Kościele» w Radio Doxa. Po 
Wielkanocy (12 kwietnia 2021 r. o gdz. 20.00) na antenie Radia Doxa odbędzie się panel 
dyskusyjny Live z udziałem prelegentów  
 

 Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawiło Komisji Duszpasterstwa KEP 
inicjatywę Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, planowanego w dniach 19-25 marca br. Zyskała ona 
rekomendację tej Komisji . Życzeniem Biskupa Opolskiego jest podjęcie tej modlitewnej inicjatywy 
w parafiach naszej diecezji. Wydaje się ona słuszna i potrzebna, szczególnie w obecnym czasie 
społecznych niepokojów i narastającego sprzeciwu środowisk wrogich życiu wobec prawnej 
ochrony dzieci nienarodzonych.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka. 
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