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OGŁOSZENIA
3 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO (24 STYCZNIA 2016)
1. W minioną niedzielę zakończyliśmy wizytę kolędową. Dziękujemy za przyjęcie kapłanów.
W tym roku mogliśmy odwiedzić więcej mieszkań niż rok temu i zebraliśmy większe ofiary.
Dzięki tej miłej życzliwości oraz ofiarności nasza parafia nie ma długów i patrzy optymistycznie
w przyszłość. W roku 2015 z większych rzeczy udało się nam podłączyć kanalizację,
pomalować wnętrze kościoła i Drogę Krzyżową, pomalować i zabezpieczyć całe ogrodzenie,
zmodernizować system zabezpieczeń, wykonać dodatkowe bramy, przerobić część parapetów
i okien na plebanii, zamontować kotary termiczne w kościele, doposażyć zakrystię i plebanię.
W Ryni zmodernizowano oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kościoła, przeprowadzono duże
prace ogrodowe. Dzięki ofiarnym sponsorom działa w Ryni system multimedialny. Bóg Wam
zapłać, za życzliwość, także za modlitwę i każde dobro.
2. Trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, obchodzony w tym roku pod hasłem „Wezwani,
by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Zapraszamy do gorliwej modlitwy o jedność chrześcijan.
3. W najbliższy piątek, tak jak przez cały Rok Miłosierdzia w 2, 3 i 4 piątek miesiąca, w
Białobrzegach dodatkowa Msza święta o godz. 18.30 ku czci Miłosierdzia Bożego
i Adoracja Najświętszego Sakramentu o 19.00. Podczas adoracji okazja do skorzystania
z Sakramentu Pojednania.
4. Przypominamy, że podczas trwania Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli do 20 listopada
2016 r. każdy kapłan otrzymał od Ojca Świętego prawo rozgrzeszania z grzechu aborcji.
5. Zapraszamy wszystkich ministrantów z Białobrzegów i Ryni na zbiórkę w przyszłą niedzielę
o godz. 13.30 do kościoła w Białobrzegach.
6. Klub 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach zaprasza dzieci na „Ferie w Klubie”.
7. W dniach 1-5 luty odbywać się będą gry, warsztaty plastyczne i zabawy dla dzieci. Klub
zaprasza dzieci w wieku szkolnym w godzinach 10.00-13.00 wejściem przez boczną bramę
wjazdową od strony osiedla. Klub ogłasza też nabór dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
do różnych sekcji. Prosimy o zainteresowanie się plakatami wiszącymi między innymi przed
kościołem.
8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, w tym tygodnika: „Idziemy” i dla dzieci
„Małego Gościa”.
9. Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.

