
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

• Dzisiaj przeżywamy II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ w Roku Pańskim - zachęcam 

do popołudniowego czytania Pisma Świętego w gronie rodzinnym: ewangelia 

o spotkaniu uczniów idących do Emaus ze Zmartwychwstałym (Łk 24,13-32) 

oraz zastanowienie się nad następującymi pytaniami: 1. Dokąd podążasz? Z kim? Za kim? 

2. Jak doświadczasz tego podążania razem w Kościele? Jak je przeżywasz? 3. Jak jesteś 

w tym obecny? Jak podążanie razem realizujesz? 4. Jakiego podążania razem oczekujesz? 

5. Czego, Twoim zdaniem, na tej wspólnej drodze powinno być więcej? 6. Czego, Twoim 

zdaniem, we wspólnym podążaniu być nie powinno? W przyszłą niedzielę synodalne 

spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej – o godz. 1500 nieszpory 

w kościele, po nich druga część, dyskusyjna na plebanii. Papież Franciszek chce 

usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi 

chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc 

ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował Ojciec Święty, to proces 

synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego 

i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, na którą zostaliśmy wezwani do wspólnego 

kroczenia. Proszę radnych parafialnych o refleksję i odpowiedź w przyszłym tygodniu 

na powyższe pytania! 

 

• Okazja do sakramentu pokuty przed każdą Mszą św.; w Rynarcicach w tygodniu. 

 

• Msz św. szkolna dla dzieci szkoły podstawowej w piątek o godz. 1700; w Rynarcicach  

o godz. 1830. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Kandydaci przynoszą 

dzienniczki do podpisu. 

• Spotkanie w kręgu biblijnym dla młodzieży szkół średnich w sobotę po wieczornej Mszy św. 

na plebanii. 

 

• Samorząd wiejski i parafia organizują dla dzieci i młodzieży wyjazd na narty do Lądka 

Zdroju w pierwszym tygodniu ferii zimowych, tj. we wtorek, 01.02.br. Zgody na wyjazd 

do odebrania u p. Sylwii Zientali, tel. 693 752 233. Szczegóły będą podane w późniejszym 

czasie. 

 

• W sprzedaży dostępny jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Zachęcam do lektury! 

 

• „Bóg zapłać!” za ofiary złożone dzisiaj. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. 
 

• Serdecznie dziękuję; za sprzątanie kościoła oraz dary złożone na stół plebanijny. 

Do sprzątania kościoła proszę rodzinę Kmiecik i Wiesławę Kumorek; w Rynarcicach rodzinę 

Zając, Trembacz. Do przekazania datków na cele kościelne proszę w Rynarcicach Marię 

Mrozińską oraz Jana Maćków. 

 

********************************* 

„Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”. Mając różne 

umiejętności, zdolności i talenty wykorzystujmy je dla dobra wspólnoty, jaką jest Kościół! 

- z kapłańskim błogosławieństwem: ks. Proboszcz 


