Kościół parafialny w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś I Niedziela Adwentu (28.11.2021r.)
 o 14:30 nabożeństwo adwentowe z poświęceniem wieńców adwentowych, lampionów, świec wigilijnych oraz opłatków
 po nabożeństwie świece wigilijne i opłatki będą pod chórem – można je zakupić
(mała świeca – 5 zł, duża świeca – 12 zł, opłatki – dobrowolna ofiara)
 dziś również nasz Kiermasz – dziękujemy za budowniczych, ofiarodawców i fundatorów naszego kościoła, oraz tych, którzy obecnie się o niego troszczą
 dzisiaj w całej diecezji odbywają się wybory do PRD. Po nabożeństwie Komisja
Wyborcza przeliczy głosy.
 w przedsionku kościoła dzieci z naszej szkoły sprzedają wieńce adwentowe. Zachęcam do zakupu.
2. Od poniedziałku do piątku o 17:00 zapraszam na roraty
 tematyka rorat będzie poświęcona 50 – leciu diecezji opolskiej. Jutro na roraty
dzieci przynoszą serduszka z postanowieniami adwentowymi. W tym roku dzieci
będą losować figurkę św. Józefa. Zapraszam wszystkich Parafian na roraty. Dzieci proszę, aby przychodziły z lampionami i przed roratami gromadziły się pod
chórem
3. We wtorek święto św. Andrzeja, Apostoła
4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca
 zapraszam na mszę św. i nabożeństwo
5. W I piątek nie będzie odwiedzin chorych, będą przed świętami 22 grudnia
6. W I sobotę, we wsp. św. Barbary o 9:00 msza św. w intencji Górników oraz ich rodzin
7. Za tydzień II Niedziela Adwentu
 przed kościołem zbiórka do puszek na Kościół na Wschodzie
8. Okazja do spowiedzi św. jest codziennie przed mszą św.
9. Na pamiątkę naszych Misji Świętych w piątki (oprócz I piątku) po wieczornej mszy św.
będziemy odmawiać litanię do św. Józefa
10.Dziękuję za sprzątanie naszego kościoła i wszelkie inne prace i zaangażowanie na rzecz
naszej parafii. Bóg zapłać za uwicie wieńca adwentowego i wykonanie nowych witraży
papierowych. Dziękuję p. kościelnemu za przygotowanie całej dekoracji roratniej
11.W związku z sytuacją pandemiczną przypominam o obowiązku noszenia w kościele maseczki i dezynfekcji rąk
12. Nie wiadomo jeszcze, czy będą w tym roku odwiedziny kolędowe. Wszystko zależy od sytuacji pandemicznej i decyzji biskupa, która zostanie podjęta po 10 grudnia
13. KGW w Rudniku zaprasza dzisiaj do Gminnej Świetlicy Wiejskiej przy ul. Mickiewicza 2, w
godz. 15:00 do 17:00 na gry i zabawy andrzejkowe dla dzieci, a kiełbaskę z grilla, grzaniec i
śląski kołacz dla dorosłych. Ponadto KGW przygotowało ręcznie wykonane wieńce adwentowe, kalendarze adwentowe oraz domowe kruche ciasteczka.
14.Życzę wszystkim radosnej niedzieli, opieki Matki Bożej, zdrowia i pięknego adwentowego tygodnia.

