Kościół parafialny w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś XXXIII niedziela zwykła (14.11.2021r.)
 rozpoczynamy Misje Święte, które będzie nam głosił ks. Waldemar Musioł – dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, którego serdecznie witam w naszej parafii.
 zapraszam wszystkich do licznego udziału w naukach misyjnych i do wspólnej modlitwy. Plan
Misji jest w gazetce, gablotce i na stronie internetowej parafii.
 przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie
 Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę i za ofiary wpłacane na konto parafialne
 dziękuję wszystkim za obecność na różańcu za zmarłych polecanych w wypominkach oraz za
okolicznościową ofiarę
 dziś mija termin zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
2. W czwartek i piątek o godz. 9:00 w kościele misyjne spotkanie dla dzieci ze szkoły podstawowej
3. W piątek
 o 10:30 odwiedziny chorych – Strzybnik, Czerwięcice, Rudnik: ul. Sylwestra, ul. Pawłowska, ul.
Stawowa, ul. Kozielska
 po Drodze Krzyżowej misyjne spotkanie młodzieży – zapraszam wszystkich kandydatów do
bierzmowania oraz młodzież starszą – uczącą się, studiującą i pracującą
4. W sobotę
 o 10:30 odwiedziny chorych – Rudnik: ul. Słoneczna, ul. Wesoła, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul.
Powstańców Śl.
5. W przyszłą niedzielę
 zakończenie Misji Świętych. Kolektę przeznaczymy dla ks. Waldemara – jako nasze parafialne
podziękowanie za prowadzenie nas po ścieżkach duchowej odnowy
 świętować będziemy nasz odpust parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zapraszam
wszystkich do udziału w sumie odpustowej. Proszę panów strażaków o podjęcie baldachimu
oraz lampionów, zapraszam wszystkie poczty sztandarowe, całą Liturgiczną Służbę Ołtarza
 o 14:30 nieszpory odpustowe
 zbiórka do puszek na pomoc migrantom
 Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na spotkanie rodzin w niedzielę 21 listopada o
godzinie 16:00 do klasztoru Annuntiata. W programie: konferencja, dzielenie, krótkie nabożeństwo.
Zapewniamy opiekę nad dziećmi.
6. Nasz Kiermasz świętować będziemy 28 listopada.
7. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św.
8. Dziękuję za gruntowne sprzątanie naszego kościoła i obejścia. Dziękuję paniom za uwicie wieńca do
prezbiterium i na krzyż misyjny. Dziękuję za pospawanie i odnowienie krzyży na s ztandarach,
wysprzątanie podwórka plebanii i jej obejścia i za każdą inną pomoc i zaangażowanie.
9. Bóg zapłać tym osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Dnia św. Marcina. Dziękuję paniom z
Parafialnego Zespołu Caritas za wypiek rogalików, za prowadzenie konkursów w świetlicy wiejskiej,
panu za wcielenie się w rolę św. Marcina na koniu oraz za udostępnienie konia.
10. Życzę wszystkim radosnej niedzieli, opieki Matki Bożej, zdrowia i pięknego tygodnia modlitwy i odnowy
ducha

