
 
 

� Dzisiaj rozpoczyna się liturgiczny okres Męki Pańskiej.                                                                     
Zapraszam na Gorzkie Żale  : dzisiaj o godz.14.oo do  Żyrowej , o godz.15.oo do kościoła 
parafialnego. 
 

� W tym tygodniu  Msza św. szkolna i  przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem.   
Po Mszy św. szkolnej we wtorek przygotowanie do bierzmowania dla kl. III Gimnazjum. 
 

� W środę  o 18.3o  zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych na Mszę św. i wspólne 
przygotowanie ( przynosimy świece).  
W sobotę dzieci mające przyjąć I Komunię św. przystąpią po raz pierwszy do sakramentu 
pokuty. Wspierajmy je naszą modlitwą, stwórzmy w rodzinach tych dzieci atmosferę  
sprzyjającą dobremu przyjęciu tego sakramentu. Spowiedź św. dla tych dzieci będzie o  
godz. 10.oo w kościele parafialnym .   
 

� Przypada I czwartek i piątek miesiąca. W czwartek modlimy się w intencji kapłanów. W 
piątek odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. Chorych będę odwiedzał jeszcze w 
Wielkim Tygodniu. 

 
� W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej : o 17.3o do Żyrowej, o  19.oo  do 

kościoła parafialnego .    
 

� W sobotę od 16.oo do 17.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu. 
 

� Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na początku Mszy św. Przed Mszą św., u 
Pań z naszego Caritas,  można będzie zaopatrzyć się w świeże palmy do poświęcenia  i  
paschaliki na świąteczny stół. 
  

� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
-  Zakrzowa  -   Zakrzów, ul. Stawowa 17 - 41  
-  Żyrowej     -  ul. Wojska P. od 1 ( Kokot) do nr 14 ( Szynalik) 
 

� Zapowiedzi: Marek Mataszek z Zakrzowa i Monika Langer z Pokrzywnicy = zap. II   
 Marcin Grabowski z Dańca i Stefania Gorzellik z Zakrzowa = zap. II 
  Piotr Wielgosik z Żyrowej i Magdalena Foltyn z Jastrzębia – Zdroju = zap. II 

 
� W piątek po drodze krzyżowej w Jasionej dla ministrantów próba obrzędów Wielkiego 

Tygodnia dla ministrantów.  Obecność obowiązkowa !! 
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Droga, List, Nasza Arka, Biblia krok po kroku, Rycerz Niepokalanej 
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� W Niedzielę Palmową odbędzie się XXXII Światowy Dzień Młodzieży. W piątek 7 
kwietnia młodzież jest zaproszona do udziału w czuwaniach dekanalnych. W sobotę 
8 kwietnia Centrum Duszpasterstwa Młodzieży organizuje spotkanie dla młodzieży ze 
wszystkich parafii diecezji. Spotkanie odbędzie się w auli WMSD w Opolu od godziny 
10.00 do ok. 21.00. Adresowane jest nie tylko do wolontariuszy ŚDM, ale do 
wszystkich młodych ludzi zaangażowanych w parafiach od klasy 3 gimnazjum 
wzwyż. Wieczorem o godzinie 19.00 rozpocznie się nabożeństwo, któremu będzie 
przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja. W związku z zachętą papieża Franciszka do 
budowania dobrych relacji międzypokoleniowych w rodzinie na to nabożeństwo 
zapraszamy także rodziców oraz dziadków naszej młodzieży.  
 
 
 
 

� Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza w Niedzielę Palmową na godzinę 15.00 do 
kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu „na Górce” osoby żyjące w 
związku niesakramentalnym na wspólne nabożeństwo pokutne. Będzie to okazja, 
aby przełamać się słowem Pańskim, razem pomodlić się i otrzymać szczególne 
błogosławieństwo na trudne trwanie w jedności z Bogiem. 
  
 
 

 Apel Biskupa Opolskiego o pomoc dla ofiar kataklizmów w Peru 

Drodzy Diecezjanie! 

W związku z powodziami i lawinami błotnymi, które w ostatnich tygodniach 
nawiedziły Peru, gdzie pracują m.in. misjonarze z naszej diecezji, gorąco Was 
proszę o solidarność wyrażoną w modlitwie i wsparciu materialnym dla ofiar 
kataklizmu podczas zbiórki do puszek w Niedzielę Palmową. Zebrane pieniądze 
za pośrednictwem Caritas Diecezji Opolskiej zostaną przekazane Caritas Peru.  

Wasz biskup  
† Andrzej Czaja 

 


