Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela – 8.03.2020r. – II Wielkiego Postu
1. Zapraszam dzisiaj na godz. 1430 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Zachęcam do udziału w nabożeostwach Drogi Krzyżowej (piątek o 1800). W zakrystii można
składad zalecki do modlitwy na Drodze Krzyżowej – kartki są wyłożone na stoliku prasowym.
3. W czwartek o godz. 1800 zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. szkolną i Drogę Krzyżową.
4. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty - okazja do spowiedzi św. jest codziennie
przed Mszą św.
5. Dziś przypada Dzieo Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem zbiórka
do puszki na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes.
6. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim kobietom życzę Bożego błogosławieostwa, opieki Matki
Bożej i zdrowia.
7. Kolekta w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na remont salki parafialnej. W zawiązku z
planowanym remontem zapraszam panów i młodzieoców w sobotę o godz. 9 00 do pomocy
przy przygotowaniu salki do malowania.
8. Siostry z klasztoru Annuntiata w Raciborzu zapraszają na skupienie wielkopostne dla
mężczyzn – 22.03. – rozpoczęcie o godz. 900.
9. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły podstawowej
i 1. klas szkół ponadpodstawowych na «Ładowarkę» - spotkanie weekendowe w dniach 1315 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny.
10. W dniach 13-15 marca 2020 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe
pod hasłem «Różne drogi – jeden cel. Rekolekcje dla poszukujących».
11. Przy wyjściu z kościoła po prawej stronie można do skarbonki składad ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu.
12. Organizowany jest wyjazd na spektakl w wykonaniu kleryków WMSD w Opolu pt. „Sprawa
Jezusa z Nazaretu” – zapisy tylko do wtorku (rezerwacja biletów). Terminy 22. lub 29.03.
(niedziela). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
13. Można się też już zapisywad na pielgrzymkę do Głębinowa, która się odbędzie w sobotę
18.04. W programie Głębinów - św. Rita, Nysa – katedra, Bardo, Polanica – Zdrój.
14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
15. Dziękuję za wszelkie dobro, za Wasze modlitwy, ofiary i zaangażowanie w życie naszej
parafii. Bóg zapład za ofiarowane 2 alby kapłaoskie.
16. Bóg zapład sprzątającym nasz kościół.
17. Wszystkim Parafianom życzę błogosławieostwa Bożego i dobrego przeżywania Wielkiego
Postu.

