
 

 
 
� Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne. Zapraszam do 

licznego i pobożnego udziału. 
Porządek  Mszy św., nabożeństw , odwiedziny  chorych  -   będą według planu rekolekcji. 
 Bardzo proszę rodziców o pomoc swoim dzieciom dostać  się do  kościoła na rekolekcje.  
 

� Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Seminarium  Duchownego i Kurii 
Biskupiej. 

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

kościoła parafialnego. 
 
� 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 . 
 

� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Zakrzowa  -  ul. Leśna  4 A, 6 A  i 6B  
- Żyrowej     -  ul. Kasztanowa i Leśna  

 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Rycerz Niepokalanej 
 
� Od  dzisiaj  odmawiamy kolejną tajemnicę  różańca św.  

 
� Zapowiedzi: Patryk Senft ze Zdzieszowic i  Natalia Bekiersz z Zakrzowa  =  zap. I 

  Grzegorz Kopiec z Żyrowej i Ewa Grzybowska z Aleksandowa = zap. I 
 
� Braci św. Józefa z wszystkich rejonów diecezji zapraszamy na wielkopostne spotkania modlitewno-

formacyjne 17 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu 
Krapkowice-Obrowiec. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych 
braci, konferencję formacyjną na temat: „Jak ogień gasi woda, tak jałmużna gasi grzech”, nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej lub Adorację Najświętszego Sakramentu z jedną częścią Gorzkich Żali oraz krótkie 
spotkanie braterskie.  Informacje o wspólnocie i jej bieżącej działalności na www.bractwoswietegojozefa.pl 

� Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież gimnazjalną, tj. przygotowujących się do 
sakramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Spotkanie będzie nosić nazwę 
„Ładowarka” i w treści będzie także służyło przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się od 17 
do 19 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zgłoszenia należy kierować na adres biuro@botafe.pl 
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