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24 NIEDZIELA ZWYKŁA (17.09.2017) 

• Dziś żegnamy ks. Roberta Szczuraszka, który blisko dwa lata spędził w naszej Parafii jako 

Rezydent. Na każdej Mszy świętej wyrażamy mu wdzięczność za okazane nam przez niego 

serce, udzielone sakramenty, mądre kazania, opiekę nad Liturgią, dziećmi i młodzieżą, wiele 

zrealizowanych inicjatyw duszpasterskich i gospodarczych, prowadzenie strony parafialnej 

w Internecie, za humor, szacunek dla ludzi oraz wspólną modlitwę. Cieszymy się wszyscy, że 

dane nam było spotykać tak wartościowego kapłana. Ksiądz Robert będzie pracował  jako 

wikariusz w niedalekich Markach. Rozpoczyna w ten sposób proces przechodzenia do naszej 

Diecezji z Diecezji Wrocławskiej. Więc będzie mógł być bliżej nas. Zapraszamy Ks. Roberta, 

aby nas odwiedzał jak najczęściej. Obiecujemy mu też wsparcie w modlitwie.  

• Dziś trzecia niedziela miesiąca po Mszy świętej zbiórka na cele charytatywne. Dziękujemy za 

życzliwość.  

• Dzisiejsza niedziela jest poświęcona w szczególny sposób w Kościele środkom społecznego 

przekazu. Dziękujemy wszystkim parafianom wspierającym katolickie media, szczególnie 

kupującym tygodnik „Idziemy”.  

• Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.  

• Jutro wypada 18 dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.00 na comiesięczną Mszę świętą 
poświęconą naszej Patronce, Błogosławionej Karolinie. Msza święta będzie powiązana z 
modlitwą o uzdrowienie, nabożeństwem do Bł. Karoliny i obrzędem ucałowania relikwii. 
Intencje, prośby, ku czci Błogosławionej Karoliny, które ofiarować będziemy podczas Mszy 
św. i odczytywać podczas nabożeństwa można wrzucać do przygotowanej skrzynki, która 
znajduje się na kracie przy wejściu.  

• W piątek Msza św. o 17.00 i 18.30 następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 

20.00. W tym czasie także możliwość spowiedzi świętej.  

• Przypominamy, że można już zamawiać intencje na przyszły rok. 

• W Białobrzegach przy zakrystii i w Ryni przy drzwiach są już wystawione karteczki na 

wypominki podzielone na jednorazowe, które odczytane zostaną w dniu Wszystkich 

Świętych i roczne, odczytywane w ciągu roku. Prosimy, aby imiona i nazwiska wpisywać 

wyraźnie, drukowanymi literami. 

• Wyjazd na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie i do 

Świętej Lipki w dniu 23 IX (sobota) będzie o 5.45 rano. 

• Nasza Diecezja otrzymała Biskupa - Koadiutora czyli następcę ks. Arcybiskupa Henryka 

Hosera. Jest nim ks. Biskup Romuald Kamiński. Arcybiskup Hoser skończy niedługo 75 lat i 

przejdzie na emeryturę. Pamiętajmy w modlitwie o obu duchownych. 

• Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 


