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Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela – 15.11.2020r. – XXXIII zwykła
1. Dzisiaj świętujemy Kiermasz – Rocznicę poświęcenia naszego kościoła, to również Światowy Dzieo
Ubogich. Pamiętamy o wszystkich budowniczych, fundatorach i dobrodziejach oraz tych, którzy obecnie
troszczą się o naszą świątynię. Bardzo dziękuję wszystkim bez wyjątku zaangażowanym w życie naszej
parafii i troszczącym się o piękno liturgii i naszego kościoła. O godz. 1430 nieszpory kiermaszowe. Dzisiaj
kolekta na potrzeby parafii.
2. Od poniedziałku po mszy św. wieczornej nowenna do św. Katarzyny Aleksandryjskiej przed jej
wspomnieniem. Serdecznie zapraszam do kościoła i do łączności duchowej przez internet.
3. W piątek o godz. 1730 różaniec za ++ Parafian.
4. Od poniedziałku do soboty od 1700 – 1750 adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. Za tydzieo w Uroczystośd Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nasz parafialny odpust ku czci św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, który będziemy świętowad skromniej niż zwykle. Zapraszam na sumę
odpustową o godz. 1100, której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. Waldemar Musioł –
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Zachęcam też do świętowania
duchowego.
6. Okazja do spowiedzi przed odpustem codziennie przed mszą św. oraz w czwartek i sobotę od 1700 – 1750.
7. W kancelarii parafialnej lub telefonicznie można zamawiad mszę św. na rok 2021.
8. Pamiętajmy, że przez cały listopad można zyskad odpust zupełny.
9. Bóg zapład za Wasze modlitwy, życzliwośd, wyrozumiałośd, ofiary, wszelką pomoc i dary dla kuchni
plebanijnej.
10. Bóg zapład paniom za sprzątanie kościoła.
11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę błogosławieostwa Bożego, opieki Matki Bożej i zdrowia.
Bardzo proszę, aby mied zasłonięte usta i nos, dezynfekowad ręce, a osoby przyjmujące Komunię
św. do ust przystępowały do Komunii św. na koocu.
12. W niedzielę wejście do kościoła będzie tylko przez zakrystię.
13. Zachęcam do uczestnictwa we mszy św. z naszego kościoła online.
14. Na zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, biskupi przyjęli normy dotyczące
ujednolicenia tekstów niektórych modlitw. Oto zmiany:
„O mój Jezu” – dopomóż szczególnie tym
„O Krwi i Wodo” – któraś wypłynęła
Starajmy się dostosowad do tych nowo przyjętych norm – to wyraz naszego posłuszeostwa
Kościołowi i świadczy o naszej jedności jako wspólnoty wierzących.

