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Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela – 10.01.2021r.
Święto Chrztu Pańskiego
1. Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Narodzenia Pańskiego
 nie będzie dzisiaj nieszporów
 kolekta dzisiejsza na potrzeby parafii, za tydzień również na potrzeby parafii.
2. W poniedziałek rozpoczyna się pierwsza część okresu zwykłego w roku liturgicznym. W naszej
parafii przypada dzień wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu
 o godz. 9:00 nabożeństwo na rozpoczęcie adoracji
Porządek adoracji:
do godz. 10:00 – Członkowie Żywego Różańca
10:00 – 11:00 – ul. Mickiewicza, ul. Abpa J. Gawliny, ul. Rzeczna
11:00 – 12:00 – ul. Powstańców Śl., ul. Kozielska, ul. Stawowa
12:00 – 13:00 – ul. Sylwestra, ul. Pawłowska, ul. Wiejska
13:00 – 14:00 – ul. Kwiatowa, ul. Rudnicka, ul. Starowiejska, Parafianie ze Strzybnika
14:00 – 15:00 – ul. Słoneczna, ul. Wesoła, ul. Nowa
15:00 – 16:00 – ul. Cisza, ul. Szkolna
16:00 – 16:50 – ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Bukowa, ul. Grabowa,
ul. Leszczynowa, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, dzieci szkolne i młodzież
16:50 – zakończenie adoracji.
Zachęcam do tego, aby znaleźć w dogodnym dla siebie czasie chwilę na spotkanie z
Panem Jezusem.
 o godz. 18:00 msza św. kolędowa w int. Parafian ze Strzybnika i Strzybniczka.
3. W środę
 dzień fatimski, zapraszam na różaniec o godz. 6:00 i 12:00.
4. W piątek
 przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
5. W przyszła niedzielę
 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
 o godz. 9:00 w Czerwięcicach msza św. kolędowa w int. Parafian z Czerwięcic.
6. Dziękuję bardzo paniom za sprzątanie naszego kościoła.
7. Bóg zapłać za wszelkie prace wykonane przy kościele i plebanii.
8. Wszystkim Parafianom życzę błogosławieństwa Bożego, pokoju, zdrowia i radości.
9. Wójt Gminy Rudnik, Dyrektor, Pracownicy, Rodzice i dzieci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Rudniku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na Dzień Otwarty Nowego
Przedszkola w Rudniku, które odbędzie się w niedzielę, 24.01.2021r. o godz. 15:30 w budynku
ZSP w Rudniku, ul. Słoneczna 1. W programie: zwiedzanie zakamarków nowego obiektu, gry i
zabawy dla dzieci, poczęstunek. Więcej informacji na plakacie w gablotce. Serdecznie
zapraszamy!
Pamiętajmy o obowiązujących nas obostrzeniach. Bardzo proszę, aby mieć zasłonięte usta i
nos, dezynfekować ręce, zachować dystans społeczny, a osoby przyjmujące Komunię św. do ust
przystępowały do Komunii św. na końcu.

