Kościół parafialny
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku
Niedziela – 28.03.2021r.
Palmowa, Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W związku z nowymi obostrzeniami w naszym kościele od 27.03. do 9.04. jednocześnie może
przebywać 24 osoby (Czerwięcice – 3 osoby).
2. Dziś Niedziela Palmowa, Męki Pańskiej
 na mszach św. obrzęd poświęcenia palm. Zgodnie z dekretem ks. biskupa odbędzie się on
wewnątrz kościoła i bez procesji. W przedsionku panie z koła Caritas rozprowadzają palmy.
 o godz. 14:30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 kolekta na potrzeby parafii, Bóg zapłać za ofiary wpłacane na konto parafialne
3. W związku z obostrzeniami i dekretem ks. biskupa w Wielką Środę nie będzie Drogi krzyżowej ul icami Osiedla.
4. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne.
 to dzień, kiedy wspominamy ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa.
 Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00 (bez obnażenia ołtarza i bez procesji do Ciemnicy)
i 18:30, (16:00 – Czerwięcice). Adoracja w Ciemnicy do godz. 21:00
5. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje nas post ścisły.
 o godz. 7:00 Jutrznia i adoracja w Ciemnicy do godz. 16:00, o godz. 15:00 – Droga Krzyżowa.
 Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 17:00 (bez obnażenia ołtarza i bez procesji do Grobu
Pańskiego) i 19:00. Adoracja w Grobie Pańskim do godz. 21:00. Nie wolno wiernym dotykać,
ani całować krzyża. Hołd krzyżowi należy oddać przez głęboki pokłon lub przyklęknięcie.
6. W Wielką Sobotę
 o godz. 7:00 Jutrznia i adoracja w Grobie Pańskim do godz. 16:00. Plan adoracji w gablotce.
 błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych na zewnątrz kościoła o godz. 12:00, 13:00 i
14:00 (11:00 – Czerwięcice).
 Wigilia Paschalna o godz. 17:00 (bez Liturgii Światła – poświęcenia ognia, Paschału, Exultet i
bez poświęcenia Źródła chrzcielnego) i 19:00.
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego
 o godz. 6:00 Rezurekcja z procesją wewnątrz kościoła
 pozostałe msze św. o godz. 10:30 i 11:30 (9:00 – Czerwięcice), o 14:30 nieszpory wielkanocne
 po ostatniej mszy św. (ok. 12:30) na zewnątrz kościoła będzie możliwość przyjęcia Komunii
św. przez te osoby, które pobożnie uczestniczyły w liturgii online.
8. Okazja do spowiedzi św.: Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa: 17:00 – 17:50 oraz w
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę: 8:00 – 9:00.
9. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
10. W poniedziałek po mszy św. wieczornej zapraszam panów do pomocy przy budowie Ciemnicy i B ożego Grobu.
11. Dziękuję bardzo za sprzątanie naszego kościoła.
12. Bóg zapłać za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii.
13. Ze względu na dynamiczny rozwój pandemii wszystkie te informacje mogą ulec zmianie lub być
całkowicie odwołane.
14. Wszystkim Parafianom życzę błogosławieństwa Bożego, pokoju, zdrowia i pięknego przeżycia
Wielkiego Tygodnia.

