Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela – 23.02.2020r.
VII zwykła
1. Zgodnie ze zwyczajem dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek, w kościołach odbywa się adoracja
Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Zachęcam wszystkich do
adoracji Pana Jezusa. Dzisiaj rozpoczęcie adoracji po sumie, a zakooczenie nieszporami o
godz. 1430 (zapraszam o godz. 1330 na adorację dzieci I Komunijne, kandydatów do
bierzmowania, wszystkie dzieci i młodzież); w poniedziałek adoracja od 1300 do 1750; we
wtorek od 800 do 1750 z przerwą na pogrzeb. Plan adoracji jest na stronie internetowej i
wywieszony w gablotce.
2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 53. Tydzieo Modlitw o Trzeźwośd Narodu.
3. W środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do obchodu
misterium paschalnego. Przypominam, że w tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy i
jakościowy. Zapraszam na Mszę św. z obrzędem posypania głów popiołem (6 30, 1630 – Cz,
1800).
4. Przypominam, że przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od
udziału w zabawach w okresie Wielkiego Postu.
5. Zachęcam i zapraszam do udziału w nabożeostwach Drogi Krzyżowej (piątek o 18 00) i
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. (niedziela o 1430).
6. Od środy do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
7. W czwartek o godz. 1800 zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. szkolną. Po Mszy św.
spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII SP i I średniej.
8. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed Mszą św. oraz w czasie adoracji (w
poniedziałek i wtorek od 1700 – 1745).
9. W dalszym ciągu przyjmuję zapisy na pielgrzymkę parafialną do Francji.
10. Zapowiedź przedślubna: Adrian Zagoła z Strzybnika i Klaudia Rąpała z Siedlisk /2
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
12. Dziękuję za wszelkie dobro, za Wasze modlitwy, ofiary i zaangażowanie w życie naszej
parafii.
13. Bóg zapład sprzątającym nasz kościół.
14. Wszystkim Parafianom życzę błogosławieostwa Bożego, opieki Matki Bożej, pokoju i radości
i dobrego wkroczenia w czas Wielkiego Postu.
15. Pogrzeb: Śp. Florentyna Grabacz, l.84, zam. ul. Powstaoców Śl. Pogrzeb we wtorek
(25.02.2020) o godz. 1100. Różaniec za zmarłą: niedziela – godz. 700, poniedziałek – godz.
1700, wtorek – godz. 1030. Wieczny odpoczynek…

