Niedziela VII zwykła
23. 02. 2020 r.
Ogłoszenia

 Dzisiaj, jutro i pojutrze trwa w naszych kościołach adoracja Najświętszego
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.
 Dzisiaj rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny
czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy
pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa:
«Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».
 W środę Popielec – rozpoczyna się 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 piątek zapraszam na Drogę Krzyżową: o 16.3o do Żyrowej; po Mszy św. do kościoła
parafialnego.
 W niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne . Poprowadzi je O. Arnold z
Góry św. Anny. Zapraszam do gorliwego udziału !
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Polna 1 - 22
Żyrowej - ul. Myśliwca od 1 (Werner) do 7 (Kowolik Roland)
 W sobotę o godz.10.oo zapraszam ministrantów na spotkanie do Jasionej.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Nasza Arka, Droga
 Wielkopostne Wykłady Otwarte. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na
Wielkopostne Wykłady Otwarte 2020 pod patronatem bp. Andrzeja Czai, Wielkiego Kanclerza WT
UO. Temat tegorocznych wykładów to: «Kryzys w świecie. Kryzys w Kościele». Wykłady będą się
odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul.
Minorytów 4). Wykład inauguracyjny na temat «Kryzysy w Biblii» w sobotę 29 lutego wygłosi ks. dr
Andrzej Demitrów.
 W niedzielę 8 marca przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela
«Ad gentes». Przeżywać ją będziemy w tym roku pod hasłem: «Eucharystia i misje».

