
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
II NIEDZIELA ADWENTU–6 GRUDNIA 2015 

1. Dziś II niedziela Adwentu, przygotowujemy serca i rodziny na Przyjście Pana Jezusa. 

2. W najbliższy wtorek, 8 grudnia przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. W tym roku jest ona wyjątkowa, gdyż otwiera w Kościele 

powszechnym, ogłoszony przez papieża Rok Miłosierdzia. Niech to będzie dla nas 

wszystkich rok doświadczania Miłości miłosiernej. Tego dnia Msze św. o godz. 7.15  

i o 17.00. W godz. 12.00 – 13.00 zapraszamy do kościoła na Godzinę Łaski. 

3. W tym tygodniu Msze święte Roratnie od poniedziałku do piątku o godzinie 7.15.   

4. Dziękujemy wszystkim osobom, które w minionym tygodniu roznosiły w naszej 

parafii opłatki wigilijne. Jednocześnie ze smutkiem informujemy, że coraz więcej 

osób, zwłaszcza młodych odmawia przyjęcia opłatka. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przy tej okazji złożyli ofiary. Zachęcamy też do podtrzymania tradycji zabierania 

opłatków w nasze miejsca nauki, pracy i dzielenia się nimi. W związku z tym  

w zakrystii dostępne są opłatki luzem. 

5. Przypominamy, że Rekolekcje przed Bożym Narodzeniem rozpoczną się w naszej 

parafii, w czwartą niedzielę Adwentu. 

6. W piątek dodatkowo Msza św. o godz. 18.30, a po niej Adoracja w ciszy i Wieczór 

uwielbienia. Podczas adoracji istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi. 

Zapraszamy.  

7. W sobotę zbiórka ministrantów z Białobrzegów na plebanii o godz. 10.00. 

8. Za dwa tygodnie 20 XII (niedziela) odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. 

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

i „Gość Niedzielny”. 

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

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

przed kościołem oraz dostępne na stronie internetowej parafii. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE II 

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

Dorota Monika BARAN  – panna – z tutejszej parafii 


