
 
 
 
 
� Dzisiaj, jutro i pojutrze trwa w naszych ko ściołach adoracja Naj świętszego 

Sakramentu.  Zapraszam do pobożnego i licznego udziału w tej adoracji .  
Starajmy się zadośćuczynić za grzechy nasze i bliźnich, prośmy o łaskę owocnego  
przeżycia  rekolekcji  wielkopostnych, owocnego przeżycia Wielkiego Postu.  

 
� W środę Popielec – rozpoczyna si ę Wielki Post , czas pokuty i przygotowania się do 

Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Od środy popielcowej obowiązuje zakaz 
udziału w zabawach. 

     Podczas Mszy św. poświęcenie popiołu i nałożenie go na nasze głowy.                        
     Nadto o godz.17.oo w kościele parafialnym nabożeństwo  wielkopostne z   obrzędem    
     nałożenia   popiołu.  Zapraszam!! 

 
� Od  środy  do soboty  przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty . 

 
� W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o 

powołania do Służby w Kościele. W piątek nie ma odwiedzin chorych.  
 

� W  piątek  zapraszam na Drogę Krzyżową: do kościoła parafialnego po Mszy św., do 
Żyrowej o 17.3o. 
 

� W niedziel ę rozpoczynamy Rekolekcje  Wielkopostne . Poprowadzi   je                     
O. Zenon Kijaszko  z  Góry św. Anny.  Zapraszam do gorliwego udziału ! 
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie 
 
� Braci św. Józefa z wszystkich rejonów diecezji zapraszamy na wielkopostne spotkania modlitewno-

formacyjne 17 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu 
Krapkowice-Obrowiec. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych 
braci, konferencję formacyjną na temat: „Jak ogień gasi woda, tak jałmużna gasi grzech”, nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej lub Adorację Najświętszego Sakramentu z jedną częścią Gorzkich Żali oraz krótkie 
spotkanie braterskie.  Informacje o wspólnocie i jej bieżącej działalności na www.bractwoswietegojozefa.pl 

� Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież gimnazjalną, tj. przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Spotkanie będzie nosić nazwę 
„Ładowarka” i w treści będzie także służyło przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się od 17 
do 19 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zgłoszenia należy kierować na adres 
biuro@botafe.pl. 

� Rekolekcje  dla zelatorów Żywego Różańca  odbędą 21-23 kwietnia 2017 r. w Diecezjalnym  Domu  
Formacyjnym  w Raciborzu-Miedoni. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: msobek@poczta.fm 
do 15 kwietnia.  

� W sobotę o godz. 9.oo w Leśnicy II etap turnieju  piłki nożnej ministrantów. Dekanat  leśnicki w grupie 
szkoły podstawowej reprezentują  nasi ministranci . Kibice mile widziani! 
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