
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczynają się Rekolekcje 
Wielkopostne . Zapraszam do licznego i pobożnego udziału. 
Porządek  Mszy św., nabożeństw , odwiedziny  chorych  -   będą 
według planu rekolekcji.. Kancelaria parafialna w tym tygodniu 
NIECZYNNA! 
 Bardzo proszę rodziców by pomogli swoim dzieciom dostać  się 
do  kościoła na ich spotkania rekolekcyjne i nabożeństwa .  

 
 Zapraszam na Gorzkie żale i kazanie pasyjne: dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej , o 15.oo do kościoła 

parafialnego. 
Od dziś zmiana tajemnic różańcowych. 

 
 Zapraszam  na Drogę Krzyżową: w piątek o 16.oo  do kościoła parafialnego , o 17.3o do  kościoła  

w Żyrowej. 
 
 Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  na Górze 

św. Anny . 
 

 We  wtorek o godz.17.oo zapraszam dzieci Maryi na spotkanie z S. Damianą. Spotkanie w salce. 
 

  Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki 
jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny będzie w tym roku ponownie wsparcie Centrum 
Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu przy ul. Mickiewicza 5, któremu grozi zamknięcie. Placówka co roku 
usprawnia ponad tysiąc dzieci z deficytami rozwojowymi, w wieku od 1 miesiąca do 18-go roku życia.  
 

 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». Ze względu na rekolekcje, w 
naszej parafii niedzielę Ad Gentes będziemy przeżywać 15.III.   
 

 Duszpasterze parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z 
serii «Rozmów u Wawrzyńca», które odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz. 19.00 w kościele parafialnym 
pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. Gościem będzie ks. prof. Piotr Morciniec. Temat spotkania: «Wierna 
miłość na boską miarę». 
 

 Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły podstawowej i 1. klas szkół 
ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na «Ładowarkę» - spotkanie 
weekendowe w dniach 13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.  

 W okresie Wielkiego Postu odbędą się formacyjne spotkania Bractwa św. Józefa w rejonach, na które 
zapraszają księża proboszczowie poszczególnych parafii wraz z duszpasterzami Bractwa. 13 marca (piątek) o 
17.30 w parafii Wszystkich Świętych w Brożcu dla rejonu Krapkowice  

 Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą się w dniach 10-12 marca 2020 r. w Diecezjalnym 
Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.00. Zakończenie w czwartek 
o godz. 12.00. Zgłoszenia u dyrektora DDF - ks. Łukasza Michalika, mailowo: ddf@miedonia.pl lub 
telefonicznie 32 4151386 
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Misyjne drogi. 
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