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Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela – 27.09.2020r. – XXVI zwykła
1. Dzisiaj XXVI niedziela zwykła. W naszej parafii Uroczystośd I Komunii św. Zapraszam na nabożeostwo o
godz. 1500. W tygodniu do piątku włącznie dzieci uczestniczą w Białym Tygodniu.
2. Bardzo dziękuję rodzicom dzieci za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości,
rodzicom chrzestnym, rodzeostwu, babciom, dziadkom, całej rodzinie, nauczycielom, pani katechetce. Bóg
zapład panu organiście, chórowi parafialnemu, panu szafarzowi, panu kościelnemu za dekorację,
ministrantom, Dzieciom Maryi. Niech dobry Bóg obficie napełnia swoimi łaskami i błogosławi w
codziennym posługiwaniu.
3. Kolekta dzisiejsza jest parafialna. Za tydzieo na WMSD w Opolu, a przed kościołem zbiórka do puszek na
Stolicę Apostolską (przeniesiona z 29.06.).
4. Dziękuję bardzo za złożone tuje, z których panie z Klubu Seniora uwiły wieniec. Bóg zapład.
5. W czwartek zapraszam wszystkie dzieci i młodzież na mszę św. szkolno - młodzieżową.
6. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek – wsp. św. Wacława; we wtorek – Święto
św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała; w środę – wsp. św. Hieronima; w czwartek – wsp.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i w piątek – wsp. św. Aniołów Stróżów.
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na mszę św.
i nabożeostwo.
8. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św. i w sobotę od godz. 17 00.
9. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc różaocowy – zapraszam dzieci, młodzież
i dorosłych na różaniec w tygodniu o 1730 a w niedzielę o 1430. W Czerwięcicach różaniec o 1630.
10. W piątek od godz. 800 odwiedziny chorych.
11. Proszę pamiętad o zakrywaniu ust i nosa w czasie liturgii oraz o dezynfekcji rąk i przestrzeganiu
wszelkich zasad bezpieczeostwa.
12. Cz: Uroczystośd odpustowa ku czci Matki Bożej Różaocowej będzie 11. października o godz. 11 00.
13. Bóg zapład za Wasze modlitwy, życzliwośd, ofiary, wszelką pomoc oraz wykonane prace przy
kościele i plebanii.
14. Przez cały październik przy ołtarzu Matki Bożej będą wystawione kosze, do których będzie można
składad dary ziemi i artykuły spożywcze z racji Tygodnia Miłosierdzia. Zostaną one przekazane do
kuchni Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu.
15. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławieostwa Bożego, Darów Ducha Św. i zdrowia.

