II Niedziela Zwykła "B"

1.Ks. Biskup składa serdeczne Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę oraz modlitwę w intencji
naszego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

2.Składam też serdeczne „Bóg zapłać” za naszą wspólna modlitwę w intencji budowy
naszej świątyni oraz w intencji wszystkich ofiarodawców i darczyńców, jak równie za
kolektę i wszystkie ofiary indywidualnie oraz przelewy na konto parafialne, których suma
wyniosła 4 290 zl.

3.Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” i będzie trwał do poniedziałku 25
stycznia.

4.W celu pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji (miały one miejsce w dniach 29
grudnia 2020 oraz 6 stycznia 2021), biskup diecezjalny Ryszard Kasyna ogłosił w naszej
diecezji niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia oprócz modlitw w
intencji ofiar
zostanie
przeprowadzona przed kościołem zbiórka ofiar do puszek.

5.W tym tygodniu w piątek przypada 22 dzień miesiąca poświęcony jest św. Ricie.
Zapraszam na nabożeństwo św. Rity po Mszy św. o godz. 17.00, które rozpoczniemy
poświęceniem róż św. Rity i zakończymy błogosławieństwem lourdskim.

6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia: we wtorek 19 stycznia –św. Józef Sebastian
Pelczar, w środę 21 stycznia –św. Agnieszka

7.W środę zapraszam na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszam do
składania wspólnych próśb i podziękowań w naszych osobistych i wspólnych intencjach.

8.W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień
Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze troszczą się o nas i
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okazują swoją miłość do nas. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich
intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej wdzięczności.

9.Przez cały czas trwania pandemii w naszej parafii odbywa się codzienna transmisja na
żywo „Koronki Miłosierdzia” o godz. 15 00 oraz z dużego kościoła nadawane są na żywo
transmisje mszy św. W dzień powszedni o godz.17
00

i w niedzielę o 8
00

, 10
00

i 11
30

(transmisja jest drogą internetową on line lub You Tube. Linki podane są na stronie
parafialnej:
www.parafiarudzkimost.pl

10.Przypominamy o konieczności zachowywania dystansu, zasłaniania nosa i ust oraz
dezynfekcji.

11.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować int
encje mszalne na rok 2021
.

12.Zapraszam do czytania pism katolickich takich jak „Pielgrzym”, „W rodzinie”, „List
naszej Pani”, które są na stoliku pod chórem.

13.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

ks. Wiesław Herold -proboszcz parafii
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