
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
III NIEDZIELA ADWENTU–13 GRUDNIA 2015 

1. Dziś III niedziela Adwentu – nazywana niedzielą GAUDETE, czyli RADOŚCI, której 

powodem jest bliski czas narodzin naszego Zbawiciela. 

2. W tym tygodniu 17 XII (czwartek) wchodzimy w II etap okresu adwentu, czyli czas 

bezpośredniego przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego. 

3. 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 i wszystkim, którzy przy tej okazji złożyli ofiary. W zakrystii 

są do nabycia wigilijne świece CARITAS.  

5. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy Rekolekcje.  W tym roku poprowadzi je wraz z 

Księżmi z naszej parafii, Jacek Racięcki związany z Centrum Pomocy Duchowej 

księży Pallotynów w Warszawie. W Niedzielę porządek bez zmian, dodatkowo 

zapraszamy na projekcję filmu: „Dlaczego wierzysz?” o godz. 10.15 w Białobrzegach, 

a w Ryni., na film: „Bóg nie umarł” po Mszy św. W poniedziałek i wtorek Msze 

rekolekcyjne o godz. 8.30 i 17.00 w Białobrzegach, a w Ryni o godz. 18.00. Spotkanie 

dla dzieci w poniedziałek o godz. 9.30. 

6. W piątek zapraszamy na cotygodniową Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 

19.00. W związku z rozpoczętym Rokiem Miłosierdzia wprowadzamy możliwość 

skorzystania ze spowiedzi podczas tej Adoracji w każdym tygodniu w godz. 19.00 – 

19.30.  

7. W sobotę zbiórka ministrantów z Ryni, w kaplicy o godz. 10.00. 

8. Do kościoła w Ryni został zakupiony gong. W połowie został sfinansowany przez śp. 

Zdzisława Siemińskiego. 

9.  Za tydzień w niedzielę 20 XII o godz. 9.00 harcerze przekażą nam Betlejemskie 

Światło Pokoju, a o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. Podczas tego spotkania poświęcimy 

modlitewniki dla dzieci 

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

i „Gość Niedzielny”. 

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

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

przed kościołem oraz dostępne na stronie internetowej parafii. 


