
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
I NIEDZIELA ADWENTU– 29 LISTOPADA 2015 

1. Zaczynamy Adwent, czas Radosnego Oczekiwania na Potrójne Przyjście Pana Jezusa: 

na Jego Przyjście w Narodzeniu Pańskim, na Jego Przyjście w Słowie Bożym i na Jego 

przyjście w Dniu Ostatecznym. 

2. W tym tygodniu Msze święte Roratnie od poniedziałku do czwartku o godzinie 7.15.  

Zmiana godziny jest dostosowana do autobusów MZK. Można dojechać z Osiedla 

Wojskowego do kościoła autobusem 705 (o godz. 7.07) a wrócić autobusem 734  

(o godz. 7.56). Można też bezpośrednio z Rorat dzieci zawieźć do szkoły na godz. 

8.00. Na dzieci uczestniczące w Roratach będą czekać niespodzianki. 

3.  Zapraszamy osoby roznoszące opłatki do pomocy także w tym roku. Jest to wyraz 

łączności z naszą parafią i wyraz wsparcia dla sióstr klauzurowych – sakramentek  

z Nowego Miasta w Warszawie, które utrzymują się z wypieku komunikantów  

i opłatków. W każdej paczce są dwa duże i dwa małe opłatki oraz tekst modlitwy 

przed Wieczerzą Wigilijną. Za taką paczkę parafia płaci u sióstr ponad dwa złote. 

Dziękujemy wszystkim za złożone przy tej okazji ofiary. 

4. Rekolekcje przed Bożym Narodzeniem rozpoczną się w naszej parafii, w czwartą 

niedzielę Adwentu. 

5. Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Msze święte w Białobrzegach o godz. 

17.00 i 20.00. Pomiędzy nimi Adoracja Najświętszego Sakramentu. W Ryni Msza 

święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi od godz. 16.30 i przed Mszami świętymi. 

6. Do chorych jeździmy w pierwszą sobotę od godz. 9.00 rano. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 odwiedzi nas Św. Mikołaj.  

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej – tygodników: „Idziemy”  

i „Gość Niedzielny”. 

9. Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki. 

10. Intencje Mszy świętych oraz ogłoszenia wywieszone są także w gablocie  

przed kościołem oraz dostępne na stronie internetowej parafii. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE I 

Piotr SIWEK    – kawaler – par. Św. Rodziny, w Ursusie 

Dorota Monika BARAN  – panna – z tutejszej parafii 


