
 
 
 Dzisiaj kończą  się  Rekolekcje  Wielkopostne . Starajmy się  żyć  ich  duchem, 

współdziałać z łaską Bożą ,gorliwie uczestniczyć w życiu sakramentalnym Kościoła . 
     Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Klasztoru Ojców Franciszkanów  na 
    Górze św. Anny . 
 
 Zapraszam na Gorzkie żale : dzisiaj  o 14.oo  do Żyrowej, o 15.oo do kościoła 

parafialnego. 
 

 Msza św. szkolna we wtorek o 18.oo w kościele parafialnym. Zapraszam ! 
 
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek  o godz. 17.oo. 

Przygotowanie do bierzmowania kl. VIII i I szkoły średniej – po Mszy  św. szkolnej. 
 

 Zapraszam na Drogę Krzyżową: w piątek o  17.oo do Żyrowej, o 18.3o do kościoła 
parafialnego .  

 Za tydzień modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne 
Dzieło  Pomocy „ Ad gentes”.( zamiast dzisiaj) 
 

 Zapraszam na spotkanie ministrantów: w czwartek   po Mszy św. w Żyrowej.  
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
             -  Jasionej     -    ul.  Krótka 1 – 10 i Kolonia Zakrzów 

                   -  Żyrowej     -    ul.  Myśliwca od 8 (Wiora) do 13 ( Rosoł) 
 

 W środę  o godz.18.oo spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam ! 
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt Gottes 
 

 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.  
 

 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». 
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 Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do 
bierzmowania na Górze św. Anny. Diecezjalne 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.  

Spektakl «Sprawa Jezusa z Nazaretu» w MWSD w Opolu. Klerycy 
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu wraz ze 
studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego przygotowują w 
tym roku spektakl «Sprawa Jezusa z Nazaretu». Zaplanowano cztery prezentacje 
sztuki (21, 22, 27 i 29 marca 2020 r.). Każda z nich odbędzie się na Auli 
Seminaryjnej przy ul. Drzymały 1 w Opolu o godzinie 19.00. Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny, a w czasie trwania spektakli będą zbierane fundusze 
na cele charytatywne: powstający w Opolu «Dom Nadziei» dla osób 
bezdomnych, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej «Barka» ze Strzelec 
Opolskich oraz siostry zgromadzeń klauzurowych. Bilety można odebrać na 
furcie seminaryjnej w Opolu bądź drogą mailową . W razie braku możliwości 
odebrania osobiście biletów, po wcześniejszej mailowej rezerwacji, będzie 
można je odebrać bezpośrednio przed spektaklem. Należy pamiętać, że liczba 
miejsc jest ograniczona! Organizatorzy służą pomocą pod adresem mailowym: 
kontaktseminarium@gmail.com. 
 Dzień Świętości Życia. W środę 25 marca będziemy obchodzić Dzień 
Świętości Życia. Na furcie kurialnej – jak co roku – można już odebrać 
materiały stanowiące pomoc do promowania w parafiach dzieła Duchowej 
Adopcji. Gorąco zachęcamy do przygotowania i podjęcia tego dzieła modlitwy. 
Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się 25 marca o w parafii św. 
Karola Boromeusza w Opolu. W programie: Adoracja z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego i okazją do sakramentu pokuty; 16.00 – spotkanie z ks. dr 
Jerzym Dzierżanowskim  na temat «Jak chronić życie?»; 18.00 – Msza św., 
której będzie przewodniczył opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa; po 
Mszy św. koncert Scholi Dominikańskiej i Chóru «Canticum Novum» ze 
Strzelec Opolskich. 
 Dzień Otwartych Drzwi w szkołach diecezjalnych w Nysie. Diecezjalna 
Szkoła Podstawowa w Nysie i Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie 
zapraszają 4 kwietnia 2020 r. (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 na Dzień 
Otwartych Drzwi. Będzie można: zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły 
podstawowej i liceum; spotkać się z dyrekcją szkoły, zwiedzić szkołę, 
dowiedzieć się o warunkach przyjęcia do szkoły, zapoznać się z kadrą 
nauczycielską, porozmawiać z uczniami. Szkoły diecezjalne w Nysie od lat 
osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu, zajmują wysokie lokaty w 
rankingach szkół oraz przywiązują dużą wagę do wychowania w duchu wartości 



chrześcijańskich. Szkoła dysponuje miejscami w internacie. Szczegółowych 
informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 8.00 – 15.00. 
  
 Wielkopostne spotkania formacyjne Maryjnej Wspólnoty Opiekunek 
Dziecięctwa Bożego. Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek 
Dziecięctwa Bożego zapraszają członkinie Wspólnoty na wielkopostne 
spotkania formacyjne, które odbędą się według następującego porządku: (1) 
Łącznik, środa 4 marca, godz. 16.30, kościół filialny w Mosznej; (2) Strzelce 
Opolskie, sobota 14 marca, godz. 10.00, klasztor Sióstr ze Wspólnoty 
Błogosławieństw, ul. Powstańców Śl. 8; (3) Dobrzeń Wielki, niedziela 15 
marca, godz. 15.00, klasztor Sióstr Franciszkanek, ul. Kościelna 11; (4) Nysa, 
sobota 21 marca, godz. 15.00, klasztor Sióstr Elżbietanek, ul. Sobieskiego 7; (5) 
Olesno, niedziela 22 marca, godz. 17.00, kościół parafialny; (6) Bodzanowice, 
poniedziałek 23 marca, godz. 17, kościół parafialny; (7) Kolonowskie, sobota 28 
marca, godz. 16.00, salki parafialne; (8) Opole, niedziela 5 kwietnia, godz. 
15.00, klasztor Sióstr De Notre Dame, Mały Rynek 5. Duszpasterzy prosimy o 
podanie – stosownie do potrzeb – powyższych informacji w ogłoszeniach i 
zaproszenie kobiet do udziału w spotkaniu 
 Wielkopostne spotkania Bractwa św. Józefa. W okresie Wielkiego Postu 
odbędą się formacyjne spotkania Bractwa św. Józefa w rejonach, na które 
zapraszają księża proboszczowie poszczególnych parafii wraz z duszpasterzami 
Bractwa. Oto ich harmonogram:  11 marca (środa) o godz. 18.00 w parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Raciborzu-Studziennej  dla rejonu Racibórz; 
13 marca (piątek) o 17.30 w parafii Wszystkich Świętych w Brożcu dla rejonu 
Krapkowice; 17 marca (wtorek) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Nepomucena 
w Braciszowie dla rejonu Głubczyce; 18 marca (środa) o godz. 18.00 w parafii 
św. Bartłomieja w Głogówku dla rejonu Głogówek; 25 marca (środa) o godz. 
18.00 w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu Opole;             
1 kwietnia (środa) o godz. 18.00 w parafii NSPJ w Zawadzkiem dla rejonu 
Zawadzkie; 2 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w parafii św. Jana Nepomucena 
w Starym Koźlu dla rejonu Kędzierzyn; 3 kwietnia (piątek) o godz. 17.30 w 
parafii Matki Bożej Różańcowej w Schodni dla rejonu Jełowa. Na każde 
spotkanie zaplanowano: Mszę św. sprawowaną w intencji Bractwa, zwłaszcza o 
owocne przygotowanie i przebieg peregrynacji obrazu św. Józefa po rodzinach 
Bractwa, nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali, a na zakończenie 
jak zawsze braterskie spotkanie. Wszystkich członków i sympatyków Bractwa 
prosimy o wybór najbardziej dogodnego miejsca i terminu. 
 Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi i ich Opiekunów. Diecezjalny 
duszpasterz Dzieci Maryi zaprasza na Wielkopostny Dzień Skupienia dla 
Marianek, który odbędzie się w sobotę 28 marca br. w Nysie. Rozpoczęcie Mszą 
św. w kościele Matki Bożej Bolesnej przy ul. Rodziewiczówny o godz. 10:00, 
dalsza część spotkania w Domu Misyjnym oo. Werbistów zakończenie ok. godz. 
14:00.   


