Kościół parafialny w Rudniku

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, każdą pomoc i pracę wykonaną na rzecz naszej parafii.
2. Bóg zapłać za modlitwy, ofiary i wpłaty na konto parafialne. Dziś kolekta inwestycyjna na mur
oporowy (Cz: na schody), a za tydzień kolekta na potrzeby parafii, a przed kościołem zbiórka
do puszek na remont katedry opolskiej.
3. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Nabożeństwo
majowe o 14:30 z poświęceniem Drogi do nieba, różańca i medalika dzieci komunijnych.
4. Zapraszam na nabożeństwa majowe w dni powszednie o 17:30
5. W poniedziałek o 18:30 w Raciborzu – Studziennej 27 osób z naszej parafii przyjmie sakrament
bierzmowania z rąk bpa Rudolfa Pierskały. Proszę, aby kandydaci o 18:10 zebrali się przy
kościele w Studziennej.
6. We wtorek o 18:30 spotkanie dla dzieci z rocznicy I Komunii i ich rodziców.
7. W środę o 19:00 w salce spotkanie PRD (organizacja festynu 12.06.)
8. W piątek Dzień fatimski. Na Mszy św. o 18:00 będzie miało miejsce poświęcenie nowej figury
Matki Bożej z Fatimy. Różaniec w tym dniu o 6:30, 12:00 i po Mszy wieczornej. Nie będzie w tym
dniu nabożeństwa majowego.
9. W sobotę o 10:00 spowiedź św. dzieci I Komunijnych.
10. Próby dla dzieci komunijnych będą we wtorek o 16:45 i w czwartek o 18:30.
11. Za tydzień Uroczystość I Komunii św. 11 dzieci pierwszy raz w pełni będzie uczestniczyć we
Mszy św. Zbiórka dzieci oraz rodziców o 10:10 przy kapliczce Matki Bożej na placu plebanijnym.
12. Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św.
13. Nasza parafia organizuje 4 czerwca pielgrzymkę do Legnicy (miejsce cudu eucharystycznego) i
Krzeszowa. Zapisy w kancelarii lub zakrystii. Cena zostanie podana w przyszłą niedzielę.
Zapraszam również na pielgrzymkę parafialną do Medziugorje. W gablotce jest wywieszony
program. Osoby zainteresowane proszę o kontakt (min. 25 osób)
14. Wszystkim życzę miłej niedzieli i pięknego całego tygodnia.

