Kościół parafialny
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku
Niedziela – 1.08.2021r.
XVIII zwykła

OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

1. Dziś XVIII niedziela zwykła
 dziękuję za ofiary złożone w minioną niedzielę. Dziś kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu,
a za tydzień na potrzeby parafii.
 Biskup opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego Porcjunkuli albo 2 sierpnia, albo
dzisiaj, lub za tydzień 8 sierpnia (ale tylko w jeden z tych dni).
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam na mszę św. i nabożeństwa.
3. W piątek
 święto Przemienienia Pańskiego
 od 8:00 odwiedziny chorych w domach
 msza św. w Czerwięcicach o 17:00
4. W sobotę
 o 8:00 wyruszamy na naszą pieszą parafialną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej
Raciborskiej. Około 9:30 przed obrazem Matki Bożej msza św. Zapraszam poczty sztandarowe,
panów strażaków do kierowania ruchem oraz wszystkich parafian do licznego udziału. Powrót
autokarem.
5. W sobotę i niedzielę w sanktuarium w Kamieniu Śląskim obchody ku czci św. Jacka.
6. Zapraszam na naszą parafialną pielgrzymkę autokarową do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej, która
będzie w sobotę 14 sierpnia. Zapisy w zakrystii. Cena 50 zł. Wyjazd o 7:00 z parkingu przy Gminnym
Centrum Informacji.
7. Zapisy na opolską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę przyjmuję parafia WNMP w Raciborzu.
8. Nasze parafialne dziękczynienie za plony – dożynki będziemy świętować 29 sierpnia. Natomiast
dożynki w Czerwięcicach będą 5 września.
9. Kolejny raz będzie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W
naszej parafii będzie to w sobotę, 21 sierpnia.
10. Dziękuję za sprzątanie naszego kościoła oraz za wszelkie prace wykonane na rzecz naszej parafii.
11. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św.
12. Życzę wszystkim radosnej niedzieli, zdrowia i pięknego tygodnia.
Szanowni Państwo, promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu szczepień przeciw
COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja, mająca na celu zwiększenie liczby osób
zaszczepionych w populacji, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania i przeciwdziałania epidemii. Tylko
podjęcie działań prowadzących do zwiększenia liczby wykonywanych szczepień doprowadzi w konsekwencji do
szybkiego zaszczepienia wszystkich mieszkańców oraz zbudowania odporności zbiorowej na zachorowania.
Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad transmisją
wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót do normalności. Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim
procencie osób zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności służby zdrowia, podniesie efektywność i
stabilizację gospodarczą. To także powrót na stałe do trybu stacjonarnego nauczania, czyli do realizowania zadań
edukacyjnych bez zakłóceń. Mając na uwadze dobro nas wszystkich, przy nieograniczonej dostępności szczepionek
zachęcamy wszystkich Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, a zwłaszcza osoby powyżej 60 roku życia do tego aby
się ZASZCZEPIĆ.
Piotr Rybka
Wójt Gminy Rudnik

