
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

• Dzisiaj przeżywamy II NIEDZIELĘ ADWENTU, w naszej parafii ODPUST FILIALNY 

KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA – suma odpustowa w Rynarcicach o godz. 1100. 

Dziękujemy o. Adamowi OFM za skierowane do nas słowo Boże i posługę 

sakramentalną. W czwartek UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY. 
 

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

• Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem we wtorek po roratach. Św. Mikołaja rozdaje 

prezenty, które aniołowie przynoszą mu z zakrystii. 
 

• Święto Dzieci Maryi w naszej parafii. W czwartek w czasie Mszy św. marianki 

odnowią swoje przyrzeczenia i otrzymają nowe medaliki, a kandydatki zostaną 

przyjęte do grona Dzieci Maryi. Zapraszam wszystkie marianki, rodziców 

i krewnych! 
 

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

Mszy św. na plebanii. 
 

• Intencje mszalne na rok 2023. W tym tygodniu po roratach można zapisywać 

intencje mszalne na przyszły rok.  
 

• Opłatki na stół wigilijny. U p. Józefy Zając we Włodarach i p. Małgorzaty Maćków 

w Rynarcicach można nabyć opłatki – ofiara dowolna.  
 

• Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna zaprasza do udziału w zabawie 

sylwestrowej na świetlicy we Włodarach. Dochód przeznaczony będzie na spłatę 

długu po remoncie kościoła. Szczegóły na plakatach. 
 

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

• „Bóg zapłać!” za ofiary złożone dzisiaj oraz te na spłatę długu po remoncie kościoła 

(w Rynarcicach chodnik dokoła kościoła) z listopada. W przyszłą niedzielę kolekta 

inwestycyjna. 
 

• Serdecznie dziękuję za prace wykonane w minionym tygodniu na rzecz parafii; 

sprzątanie kościoła oraz dary złożone na stół plebanijny. Do sprzątania kościoła 

proszę rodzinę Jacheć; Duszewicz i Krypel; w Rynarcicach Lidię Maćków i Violettę 

Wilczek. Do przekazania datków na cele kościelne proszę Danutę Hybel. 
 

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

„Chwalebny Święty Mikołaju! Ciebie Bóg obdarzył wielkim przywilejem wspomagania 

ludzi. Uciekamy się do Ciebie i błagamy o pomoc w tych sprawach, które pragniemy Ci 

przedstawić (…)" 

- z kapłańskim błogosławieństwem: ks. Proboszcz. 

 


