Kościół parafialny
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku

Niedziela – 13.06.2021r.
XI zwykła

OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

1. Dziś XI niedziela zwykła
 o 14:30 nabożeństwo fatimskie z procesją i różańcem
 kolekta na potrzeby parafii
 Bóg zapłać za ofiary wpłacane również na konto parafialne
2. W czwartek
 msza św. szkolna o 18:00
 po mszy św. zbiórka wszystkich ministrantów, lektorów i Dzieci Maryi
3. W sobotę
 o 11:00 w Strzybniku msza św. z okazji 100 rocznicy święceń kapłańskich Abpa J. F. Gawliny.
Mszy św. będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Bp Gen. Bryg. Józef Guzdek, Biskup
Polowy Wojska Polskiego. Zapraszam
4. Za tydzień XII niedziela zwykła
 o 11:00 w kościele parafialnym msza św. z okazji 100 rocznicy święceń kapłańskich Abpa J. F.
Gawliny. Mszy św. będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Bp Paweł Stobrawa, Biskup
pomocniczy diecezji opolskiej. Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów na grobie rodziców Abpa
Gawliny na naszym cmentarzu parafialnym. Zapraszam wszystkie poczty sztandarowe oraz
wszystkich Parafian.
 nie będzie nabożeństwa popołudniowego
 kolekta na potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka do puszki na Wydział Teologiczny w
Opolu.
5. Przez cały czerwiec po mszy św. wieczornej będzie odmawiana litania do Najśw. Serca Pana Jezusa.
6. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św.
7. Zapowiedź przedślubna: Aleksandra Kaletka z Rudnika i Michał Matela z Kietrza.
8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
9. Dziękuję bardzo za sprzątanie naszego kościoła i prace na rzecz naszej parafii.
10. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w dniach 16-21.08.2021r. Będzie miała
charakter sztafety (tak jak w tamtym roku). Poszczególne grupy będą mogły iść 2 dni. Plakat jest w
gablotce. Szczegóły w późniejszym czasie.
11. Nowy Dekret biskupa: od dziś w kościele może być zajęte 50% dostępnych miejsc siedzących i
stojących, nie wliczając osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19; odwołana została w całości
dyspensa ogólna od uczestnictwa we mszy św. niedzielnej i świątecznej; w dalszym ciągu należy
zasłaniać usta i nos maseczką. Zachęcam do powrotu do kościoła.
12. Spis ludności. Jeżeli ktoś ma obawy co do spisu internetowego lub przez telefon, to w naszym Urzędzie
Gminy jest odpowiednio przygotowane stanowisko, gdzie można z pomocą kompetentnej osoby
dokonać tego spisu. Zachęcam.
13. Życzę wszystkim radosnej niedzieli, zdrowia i pięknego tygodnia.

