
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 20.09 DO 26.09.2021.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2021.8:00 Za + ojca Leona Kowaczka – od syna Norberta z rodziną.10:00 Za ++ rodziców Różę i Zygfryda Cieślików.14:00 Nieszpory.

PONIEDZIAŁEK – 20.09.2021; św. męczenników Andrzeja KimTaegon, Pawłą Chong Hasang i towarzyszy (wspomnienie).18:00 Za ++ Gertrudę i Karola Wackermanów, Gabrielę Daniśi ++ z pokrewieństwa.
WTOREK – 21.09.2021; św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto).8:00 Za + Leona Kowaczka – od sąsiadów i parafian.18:00 W intencji Ilony Friedrich z okazji urodzin.
ŚRODA – 22.09.2021.8:00 Za + brata Bernarda Borszcza w dniu urodzin.
CZWARTEK – 23.09.2021; św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera (wspomnienie).17:00 Adoracja.18:00 Za + Huberta Gruszkę.
PIĄTEK – 24.09.2021.18:00 Za ++ rodziców Albertynę i Jana Elias.
SOBOTA – 25.09.2021.8:00 Za + Bronisława Źrebca w dniu urodzin.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2021.8:00 W intencji parafian.10:00 Za + Felicję Tomalę – od szwagierki Zofii z rodziną.14:00 Nieszpory.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Zapraszam na Nieszpory o godz. 14:00.
2. Msza św. szkolna w czwartek o 18:00. Zapraszam wszystkie dzieci i

młodzież.

3. W październiku odbędą się nauki przedmałżeńskie w Rudach w cztery
kolejne niedziele od 03.10 do 24.10 (w salce nad zakrystią - wejście przez
kościół). Początek o godz. 17:00. Zgłoszenia telefonicznie lub mailowo
(tel. 32 410 30 57 lub 889 216 115, e-mail: parafia.rudy@gmail.com).
Można zgłaszać się również u mnie.

4. Próba chóru w piątek o 19:00, próba scholi w sobotę o 10:00.
5. W sobotę w sanktuarium MB Pokornej w Rudach diecezjalnapielgrzymka rowerzystów.Msza św. o 11:00.
6. Rodziców dzieci przygotowujących się do I. Komunii zapraszam na

spotkanie w przyszłą niedzielę (26.09) po Nieszporach (14:45) do domu
parafialnego.

7. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze będzie miała miejsce Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin. Msza św. o 11:00. Więcej szczegółów na plakacie
i w internecie.

8. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniu
pracowały panie: Irena Solich, Danuta Wiencierz, Karolina Kubis, Ewelina
Achtelik i Anna Wardęga.

9. Dzisiaj o 17:00 w Rudach, w ramach festiwalu „Muzyka w Starym
Opactwie” odbędzie się koncert w wykonaniu p. Brygidy Tomali
poświęcony osobie prymasa Stefana Wyszyńskiego. W programie
koncertu znajdą się utwory związane z teologiczno-muzycznymi
przemyśleniami Prymasa Tysiąclecia, a komentarz przybliży słuchaczom
ów mniej znany wątek jego nauczania.

10.Po przerwie związanej z pandemią chciałbym, byśmy wrócili do tradycji
wspólnego pielgrzymowania. W tym roku proponuję pielgrzymkę w
sobotę 2. października do dwóch krakowskich sanktuariów: św. Jana
Pawła II (Białe Morza) i Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd o
7:00, powrót ok. 18:00. Koszt: 50 zł (dla ministrantów, psałterzystek,
scholi i chórzystów 20 zł.). Zapraszam do udziału. Zapisy w zakrystii.

11.Ne ekrany kin wszedł film „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”.
Zachęcam do obejrzenia go w kinach,
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