
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzisiaj  Niedziela Dobrego Pasterza, Dzień Modlitw o powołania do służby w Kościele. W 
rozpoczynającym się 55 Tygodniu Modlitw o Powołania do Służby w Kościele modlić się 
będziemy w tej intencji, szczególnie  podczas Mszy św. i nabożeństw  .  
Dzisiaj o godz. 14.oo nabożeństwo o powołanie w kościele parafialnym. 
 

 Jutro  Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. 
 

 We wtorek, o godz. 17.oo w Żyrowej Msza św. szkolna.                                                       
Po niej przygotowanie do bierzmowania dla kl. VI, VII i II Gimnazjalnej. 
 

 W środę  św. Marka. Msze św. poprzedzi procesja o urodzaje. Zapraszam !!                 
 

 Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza młodych całej diecezji w 
poniedziałek 30 kwietnia br. o godz. 19.00 do  kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 
Jemielnicy na  Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. Tym razem tematem 
będą słowa: Słodkie orzeźwienie! W programie spotkania: konferencja, poczęstunek, 
nabożeństwo i Msza św.  
 

 Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w 7. Diecezjalnym 
Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Jest ono od kilku lat 
okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do 
promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnym 
punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich 
Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa. 
 

 Z okazji 100-lecia święceń kapłańskich św. Maksymiliana M. Kolbego sobotę 28 kwietnia 
w Niepokalanowie odbędzie się Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu 
Margaretka oraz Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów. 
 

 W sobotę o godz. 10.oo zapraszam ministrantów na spotkanie do Jasionej. 
 

 Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 
 

 W czwartek zmarł ks. Prob. Jan Bogacki, ostatni wikariusz w naszej Parafii. Pogrzeb w 
poniedziałek o godz. 11.oo w Górażdżu. 
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