OGŁOSZENIA
PARAFIALNE
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku
26.09. - 3.10.2021r.
1. Dziś XXVI niedziela zwykła
 nieszpory o 14:30
 Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę i za ofiary wpłacane na konto
parafialne
 kolekta na potrzeby parafii
2. We wtorek
 o 6:30 msza św.
3. W środę
 o 17:00 w salce katecheza dla dzieci komunijnych (kl. 3)
4. W czwartek
 o 18:00 msza św. szkolna. Po mszy św. w salce spotkanie formacyjne dla kandydatów
do bierzmowania z klasy 6. Przypominam dzieciom i młodzieży o obowiązku
uczestnictwa we mszy św. niedzielnej i szkolnej.
5. W I piątek
 zapraszam na mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 od 8:00 odwiedziny chorych
 rozpoczynamy październik – miesiąc różańcowy. Zapraszam na różaniec w dni
powszednie o 17:30 i w niedzielę o 14:30. Proszę o obecność dzieci i młodzież
(zwłaszcza dzieci komunijne i kandydatów do bierzmowania). W Czerwięcicach o 16:30.
6. W I sobotę
 po mszy św. porannej nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMPanny
 chcemy wysprzątać salkę parafialną – wynieść niepotrzebne rzeczy, uporządkować
wszystko co tam jest – dlatego zapraszam chętne osoby do pomocy. Rozpoczynamy o
9:00 (w razie deszczu, prace odwołane)
7. W przyszłą niedzielę
 kolekta na Seminarium Duchowne
8. Dziękuję za sprzątanie naszego kościoła oraz za wszelkie prace wykonane na rzecz naszej
parafii i dary dla kuchni plebanijnej.
9. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św.
10. Zapraszam chłopców od klasy III do zasilenia grupy ministrantów i dziewczyny od klasy III do
grona Dzieci Maryi. Proszę też rodziców o słowo zachęty.
11. Odpust w Czerwięcicach ku czci Matki Bożej Różańcowej będzie 10 października o 11:00.
12. W Raciborzu w klasztorze Annuntiata od 8 do 10 października (od piątku do niedzieli) odbędzie się
Raciborski Remont Małżeński pod tytułem "Rodzinne Priorytety", prowadzony przez ks.
Eugeniusza Plocha, proboszcza parafii w Winowie. W piątek i sobotę początek o 19:30,
(konferencja i adoracja), a w niedzielę o 10:00 Eucharystia. Nie trzeba się zapisywać.
13. W kancelarii parafialnej po mszach św. można zamawiać intencje mszalne na 2022 rok.
14. W naszej szkole podstawowej są zbierane plastikowe nakrętki. Cel – rehabilitacja osób.
15. Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności na stronie spis.gov.pl., w Urzędzie
Gminy i u rachmistrzów pod tel. 22 / 8288888 i 2799999
(UWAGA!!! - za odmowę udziału w spisie grozi kara grzywny)
16. Życzę wszystkim radosnej niedzieli, zdrowia i pięknego tygodnia.

