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V Niedzielą Zwykłą rozpoczynamy 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.  Jest to czas
przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawróce-
nia  grzeszników.  Dzisiejsza  niedziela  rozpoczyna  tzw.  Dni  Eucharystyczne przed  Środą
Popielcową i 40. Godzinną Adorację Przenajświętszego Sakramentu z intencją przebłagania
za grzechy nasze i całego świata. Plan adoracji znajduje się w gablocie.
Dzisiaj o godz. 16.15 gorąco zapraszamy na nieszpory z pieśniami eucharystycznymi śpiewa-
ne przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem.

Serdeczne „Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary.

„Gość Niedzielny” porusza temat szkodliwości pigułek antykoncepcyjnych. Dlaczego nikt nie
bije na alarm? - pytają lekarze i dziennikarze.

W poniedziałek – próba chóru wyjątkowo w salce parafialnej.

W  ŚŚRODĘRODĘ P POPIELCOWĄOPIELCOWĄ rozpoczynamy  OOKRESKRES W WIELKIEGOIELKIEGO P POSTUOSTU.  Obowiązuje nas w tym
dniu post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Na każdej Eucharystii o godz. 7.00, 10.00, 16.30
i 18.00 jako znak nawrócenia przyjmiemy posypanie głowy popiołem. W tym dniu zbiórką do
skarbonek będziemy mogli możemy wesprzeć misjonarzy. Przykazanie Kościelne w okresie
Wielkiego Postu zobowiązuje nas do powstrzymania się od udziału w zabawach. Zachęcamy do
jeszcze bardziej gorliwego uczestnictwa w Eucharystiach, do przystępowania do Sakramentu
Pokuty i do odebrania  skarbonek wielkopostnej jałmużny. W celu lepszego przygotowania
się do spowiedzi, proponujemy pomocne teksty wyłożone z tyłu kościoła.

W czwartek – we wspomnienie MB z Lourdes i Światowy Dzień Chorego gorąco zapraszamy
na godz. 10.00 na Mszę Św. z udzielaniem Sakramentu Chorych oraz na spotkanie w salce pa-
rafialnej bezpośrednio po Mszy Św.

Gorąco zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach. W czwartki o godz. 16.30 –
Droga Krzyżowa dla dzieci. W piątki o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i mło-
dzieży z zaleckami za naszych zmarłych. Prosimy je składać w zakrystii. Na każdej Drodze
Krzyżowej dzieci  mogą zbierać pamiątkowe obrazki.  W niedziele  Wielkiego Postu o godz.
16.15 – Gorzkie Żale.

W sobotę o godz. 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na Szkółkę sobotnią.

Od I niedzieli Wielkiego Postu (14 lutego) w Parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach rozpoczy-
nają się nauki przedmałżeńskie. Będą trwały przez 4 kolejne niedziele Wielkiego Postu (14.02,
21.02, 28.02 i 06.03). Nauki przedmałżeńskie rozpoczynają się o godz. 17.00. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt telefoniczny (32/4103057) bądź mailowy (parafia.rudy@gmail.com) i wcześniejsze
zgłoszenie swojej obecności.

Dom Kultury zaprasza w poniedziałek o godz. 18.00 na spotkanie z Janem Surgą – człowie-
kiem, który przejechał na rowerze kilkanaście tysięcy kilometrów zwiedzając Europę. Wstęp
wolny. W niedzielę 14 lutego o godz. 18.00 Dom Kultury zaprasza na nowy autorski program
Ireneusza Krosnego. Bilety w przedsprzedaży w cenie 30 zł.

Owocnego przeżycia czasu adoracji
wprowadzającej nas w święty okres wielkopostnego nawrócenia!
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