
 

 
          
 
                                                         
� Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.  

 
� W tym tygodniu Msza św. szkolna zgodnie z planem. We wtorek po Mszy św. 

przygotowanie do bierzmowania dla kl. II i III.  
 

� W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Msze  św. rozpoczynają się poświęceniem gromnic. Jest to także Światowy  Dzień Życia 
Konsekrowanego. Modlimy się wraz z wszystkimi osobami, które poświęciły się Bogu 
poprzez życie w różnych zgromadzeniach i wspólnotach zakonnych. Wesprzemy też 
klasztory klauzurowe naszymi ofiarami. 

 
� W piątek  wspominamy św. Błażeja. Po Mszy św. udzielę błogosławieństwa św. Błażeja. 

Błogosławieństwo św. Błażeja w Żyrowej w czwartek po Mszy św. 
 
� W niedzielę   św. Agaty. Po Mszy św. poświęcenie chleba i wody św. Agaty. 

 
� Przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

Nadto we wtorek o 17.oo w Jasionej, w piątek o 17.oo w Żyrowej. Zapraszam dzieci i 
młodzież!  
 

� W  piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić   w zakrystii.  
 

� Z czasopism:  Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Stadt Gottes, Pico, Różaniec, Anioł 
Stróż, Tak rodzinie, Głos św. Franciszka. 
 

� 5 lutego 2017 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Świętej Rodziny w Branicach odprawiona zostanie uroczysta 
Msza św. w 70. rocznicę śmierci i pogrzebu ks. bpa Josepha Martina Nathana, podczas której ks. bp. 
Andrzejowi Czai przekazana zostanie, podpisana przez wiernych diecezji opolskiej i gliwickiej, prośba o 
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bpa J. Nathana na szczeblu diecezjalnym. Dzięki zaangażowaniu i 
życzliwości wielu księży dotychczas zebrano ponad 10 tys. podpisów.  

 
 
� Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku 

Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu: 11,18 i 25 marca 
2017 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub 
mailowo w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu do 28 lutego, (tel. 77 44 32 130; e-mail: 
wd@diecezja.opole.pl). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie pisemnego podania, do którego 
należy dołączyć 2 fotografie oraz opinię Proboszcza . 
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