Niedziela Chrztu Pańskiego

"C"

1.W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby wszystkie osoby, które
doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w
społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z
bycia braćmi.

2.Serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę w intencji budowy naszego kościoła oraz w
intencji ofiarodawców i darczyńców. Serdeczne
„Bóg zapłać za kolektę
inwestycyjną na zakupienie granitu na posadzkę do kościoła.
Dziękuję też za spotkania kolędowe
składając ofiary podczas kolędy i wpłacane
na konto
naszej parafii .

3.Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna utrzymuje dyspensę od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami
infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. W czasie celebracji
liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
Wszyscy uczestnicy nabożeństw w kościele są zobowiązani do zasłaniania twarzy maseczką.

4.Na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej parafii ( www.parafiarudzkimost.p
l
)przedstawiony został po
rządek odwiedzin duszpasterskich – kolędy.

5.W czasie kolęd od poniedziałku do piątku Msze św. będą rano o godz. 9.00. Nie będzie
wieczornych Mszy św. o godz. 17.00
( z wyjątkiem soboty Mszy św. wigilijnej z niedzieli o godz. 17.00 wieczorem).

6.Zapraszam codziennie na Koronkę do Miłosierdzia Bożego w małym kościele o godz.
15.00, która na żywo jest transmitowana przez Internet tak jak wszystkie nabożeństwa
z dużego i małego kościoła.

7.Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły w liturgii Kościoła, ale kolędy śpiewać
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będziemy do 2 lutego,
które zakończymy
koncertem kolęd i pastorałek
tego dnia w Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej w wykonaniu solistów Teatru w Łodzi.

8.Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na utrzymanie WSD w Pelplinie.

9.Jest do nabycia nowy numer „Pielgrzyma” i „W Rodzinie”. Starsze numery można gratisowo
zabierać ze stolika pod chórem.

10.Solenizantom dzisiejszego dnia i całego najbliższego tygodnia składam życzenia
Bożego błogosławieństwa i opieki Niepokalanej.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii

- W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: aby
wszystkie osoby, które
doświadczają dyskryminacji i prześladowań na
tle religijnym, znalazły w
społeczeństwach, w których żyją,
uznanie własnych praw i godności, która rodzi się
z bycia
braćmi.
- Serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę w
intencji budowy naszego kościoła oraz
w intencji ofiarodawców i darczyńców.
Serdeczne
„Bóg zapłać za kolektę

2/3

Niedziela Chrztu Pańskiego

"C"

inwestycyjną na zakupienie
granitu na posadzkę do kościoła.
Dziękuję
też za spotkania kolędowe
składając
ofiary podczas kolędy i wpłacane
na konto
naszej parafii
.
- Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna utrzymuje dyspensę od obowiązku
uczestnictwa w
niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z
objawami
infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. W
czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia
władz
kościelnych i państwowych. Wszyscy uczestnicy nabożeństw w kościele są
zobowiązani do
zasłaniania twarzy maseczką.
- Na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej parafii (
www.parafiarudzki
most.pl
)przedstawi
ony został
porządek odwiedzin duszpasterskich –
kolędy.
- W czasie kolęd od poniedziałku do piątku Msze św.
będą rano o godz. 9.00. Nie
będzie wieczornych Mszy św. o godz. 17.00
( z wyjątkiem soboty
Mszy św. wigilijnej z niedzieli o godz. 17.00 wieczorem).
- Zapraszam codziennie na Koronkę do
Miłosierdzia Bożego w małym kościele o
godz. 15.00
,
która na żywo jest transmitowana przez Internet tak jak wszystkie
nabożeństwa z dużego i małego kościoła.
- Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły w liturgii
Kościoła, ale kolędy
śpiewać
będziemy do 2 lutego,
które zakończymy
koncertem kolęd i pastorałek
tego dnia w Uroczystość Matki
Boskiej Gromnicznej w wykonaniu solistów Teatru w Łodzi.
- Kolekta z przyszłej niedzieli
przeznaczona będzie na utrzymanie WSD w Pelplinie.
- Jest do nabycia nowy numer „Pielgrzyma” i „W Rodzinie”.
Starsze numery można
gratisowo zabierać ze stolika pod chórem.
- Solenizantom
dzisiejszego dnia i całego najbliższego tygodnia składam życzenia
Bożego błogosławieństwa i opieki Niepokalanej.
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