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OGŁOSZENIA 
IV NIEDZIELA ADWENTU–20 GRUDNIA 2015 

1. Rozpoczęliśmy rekolekcje w naszej parafii, które potrwają do wtorku włącznie, Przyjdźmy 

wszyscy do kościoła. Otoczmy ten szczególny czas naszą modlitwą.  

 W ramach rekolekcji zapraszamy dziś po Mszy o godz. 9.00 na projekcję filmu: „Dlaczego 

wierzysz?” w Białobrzegach w sali pod plebanią, a w Ryni., na film: „Bóg nie umarł” również 

po Mszy św. w kościele.  

 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. 

 Spowiedź rekolekcyjna w poniedziałek, w Białobrzegach od godz. 8.15 i od godz. 16.30 do 

ostatniego penitenta, a w Ryni przed i w czasie Mszy św. 

 Po Mszach św. przy wejściu do kościoła będzie można nabyć materiały związane z treścią 

rekolekcji. 

2. Wczoraj odbył się pogrzeb + Sławomira Rasińskiego. Należał on do Rady Parafialnej. 

Dziękujemy, że na pogrzebie byli inni członkowie Rady i dużo parafian. Tak się składa, że 

opuszczone miejsce w Radzie zajmie syn zmarłego, Adam Rasiński, który w wyborach otrzymał 

najwięcej głosów. 

3. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. dziś podczas Mszy św.  

o godz. 12.30. Podczas spotkania poświęcimy modlitewniki.  

4. W Białobrzegach w przedsionku kościoła pod krzyżem można nabyć opłatki oraz wigilijne 

świece CARITAS, a w Ryni w zakrystii. Cena większych świec (kula) 12 zł. 

5. Dziękujemy wszystkim osobom, które w minionym tygodniu roznosiły w naszej parafii opłatki 

wigilijne i wszystkim, którzy przy tej okazji złożyli ofiary. 

6. W tym tygodniu Msze św. Roratnie w środę i czwartek o godzinie 7.15.   

7. W czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego, niech to będzie czas radości z przyjścia na świat 

naszego Zbawiciela. Zachęcamy do zachowania tradycji nie spożywania tego dnia pokarmów 

mięsnych, oraz powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych.  

8. Msza święta Pasterska w Ryni, w dzień Wigilii o godz. 22.00, a w Białobrzegach o godz. 24.00 

9. W piątek i sobotę, czyli w pierwszy i drugi dzień świąt porządek, Mszy św. jak w każdą 

niedzielę. 

10. W piątek z racji Uroczystości Narodzenia Pańskiego nie będzie cotygodniowej Adoracji o godz. 

19.00. 

11. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

12. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej – tygodników: „Idziemy”, „Gość 

Niedzielny” oraz dla dzieci „Mały Gość”. 

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

14. Intencje Mszy świętych oraz ogłoszenia wywieszone są także w gablocie przed kościołem oraz 

dostępne na stronie internetowej parafii. 


