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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj modlitwą i ofiarą, składaną przed kościołem do puszek, wspieramy Misyjne Dzieło Pomocy „
Ad gentes”.
Błogosławieństwo Matek oczekujących dziecka.
 Zapraszam na Gorzkie Żale : dzisiaj o 14.oo do Żyrowej , o 15.oo do kościoła parafialnego.
 W poniedziałek święto Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zapraszam do udziału we
Mszy św. . Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się 25 marca o godz. 18.30 w parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Mszy św. będzie przewodniczył opolski biskup pomocniczy
Rudolf Pierskała
 W tym tygodniu Msza św. szkolna zgodnie z planem – we wtorek o 18.oo w Jasionej.
 W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową : o 16.oo do Żyrowej, o 17.3o do kościoła parafialnego.
Nabożeństwo w Jasionej poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Po Mszy św., o 18.45 w salce
spotkanie z uczestnikami ŚDM.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna 13 - 23
- Żyrowej - ul. Wojska P. od 1 ( Kokot) do nr 14 ( Szynalik )
 Z czasopism: Gość Niedzielny
 W sobotę o godz. 10.3o spotkanie ministrantów w Żyrowej. Zapraszam!

 W niedzielę 31 marca 2019 r. o godzinie 15.30 w kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha „Na
Górce” w Opolu odbędą się Wielkopostne zamyślenia przy poezji i muzyce «Ludu, mój ludu». Szcególy na
tablicy ogłoszeń.
 Diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi zaprasza na Wielkopostny Dzień Skupienia dla Marianek, który
odbędzie się w sobotę 30 marca br. w Domu Misyjnym oo. Werbistów przy ul. Rodziewiczówny w Nysie.
Rozpoczęcie o godz. 10:00, zakończenie ok. godz. 14:00.
 Remont Małżeński w Raciborzu. Dekanalne duszpasterstwo rodzin w Raciborzu i Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich serdecznie zapraszają na Remont Małżeński - rekolekcje, które odbędą się w dniach 5 - 7
kwietnia 2018r. w klasztorze Annuntiata w Raciborzu
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z małżonkami w kryzysie. W nawiązaniu do tegorocznego Listu
na Wielki Post Biskup Opolski serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie małżonków w kryzysie, także
pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w 5. Niedzielę Wielkiego Postu 7 kwietnia o
godz. 14.00 w katedrze w Opolu.
Spotkanie modlitewne Biskupa Opolskiego z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.
Odbędzie się ono w Niedzielę Palmową 14 kwietnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.
 W Wielkim Poście odbędzie się kolejna seria spotkań formacyjnych Bractwa św. Józefa, na którą zapraszają
duszpasterze tej wspólnoty wraz z księżmi proboszczami poszczególnych parafii. 3 kwietnia (środa) o 18.00
w parafii św. Walentego w Walcach dla rejonu Krapkowice;

