
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

• Dzisiaj przeżywamy XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ w Roku Pańskim – zachęcam do rodzinnego 

czytania Pisma świętego: Ez 36 i 37. W liturgii Kościoła jutro przypada UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Matki Bożej Zielnej) – błogosławieństwo 

ziół i kwiatów po każdej Mszy św. W naszej parafii będziemy gościli o. Mirosława 

Lipowicza, redemptorystę, który dokona uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jana 

Pawła II w czasie każdej Mszy św. O godz. 2000 nabożeństwo fatimskie. Do przyozdobienia, 

niesienia figury Matki Bożej oraz prowadzenia modlitwy proszę z Rynarcic Różę Różańcową 

św. Józefa. 

 

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

 

• XLVI Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Dzisiaj przez nasza parafią przejdzie 

franciszkańska grupa pielgrzymów z Nysy do Częstochowy. Pielgrzymi zatrzymają się 

na krótki poczęstunek we Włodarach. Przykutych do łoża boleści, pozostających w swoich 

domach i przy rozmaitych obowiązkach zachęcam do duchowego pielgrzymowania 

poprzez włączenie w ten nurt wiary swojego trudu, cierpienia i modlitwy! 

 

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

 

• „Bóg zapłać!” za ofiary złożone dzisiaj. W sobotę zbiórka pieniędzy na spłatę długu 

po remoncie kościoła; w Rynarcicach na chodnik dookoła kościoła. W przyszłą niedzielę 

kolekta na potrzeby parafii. 

 

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

Do sprzątania kościoła, przygotowania dekoracji dożynkowej i koszenia trawy (tereny 

zielone wokół kościoła, na cmentarzu i przy kaplicy; wzdłuż muru od wewnątrz 

i od zewnątrz 1,5 m; za żywopłotem oraz na skarpie za parkingiem) proszę rodzinę 

Świątoniowskich, Kubasiewicz, Suszczyńskich, Sobocińskich, Kubów i Orzeł; 

w Rynarcicach rodzinę Knapek i Kamilę Woźny. Do przekazania datków na cele kościelne 

proszę Andrzeja Muchę, Elżbietę Krzywicką, Wandę Wołowicz, Janinę Sosulską 

oraz Krystiana Pander; w Rynarcicach Kazimierę Woźną. 

 

• Organizatorzy Biegów Niepodległościowych zapraszają, w czasie tegorocznych dożynek (20 

sierpnia), dorosłych na dystanse 3 i 5 km oraz dzieci na dystanse 100, 200 i 500 m. Warto 

spotkać się ze znaną trasą koło naszej świetlicy i trochę poruszać dla zdrowia i własnej 

satysfakcji. Dla dzieci przewidziane są pamiątkowe medale oraz małe niespodzianki na 

słodko, a dla dorosłych na obu dystansach pamiątkowe medale z logo projektu oraz pierogi. 

Link do zapisów elektronicznych dostępny na stronie www.wlodary.pl Opłata startowa 

na 3 km 15 zł; na 5 km 25 zł. Dzieci proszę zgłaszać do koordynatora biegów p. Janiny 

Sosulskiej, tel. 603 786 886. 

 

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

 

„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Czerpmy z wiary 

radość życia i dobrym postępowaniem dawajmy prawdziwe świadectwo wiary! 

- z kapłańskim błogosławieństwem: ks. Proboszcz. 

http://www.wlodary.pl/

