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OGŁOSZENIA
4 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO (31 STYCZNIA 2016)
1. Dziś rozpoczynają się ferie szkolne. Dzieciom życzymy pięknego wypoczynku. Zapraszamy
wszystkich ministrantów z Białobrzegów i Ryni na specjalną, feryjną zbiórkę. Odbędzie się ona
dziś o godz. 13.30 w kościele w Białobrzegach.
2. W najbliższy wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej. Tego dnia
kończymy śpiewać w kościele kolędy. Jest to jednocześnie Dzień Życia konsekrowanego. Tacę
zbieramy tego dnia na klasztory klauzurowe. Msza Święta będzie sprawowana 2-ego lutego
o godz. 17.00 w Białobrzegach i o godz. 18.00 w Ryni. Na Mszę święte przynosimy świece,
najlepiej tak przygotowane, aby zapalone światło dało się donieść nawet do domu.
3. W piątek jest Pierwszy piątek miesiąca. Msze święte o godz. 17.00 i 20.00 w Białobrzegach oraz
o godz. 18.00 w Ryni. Przed Mszami Świętymi okazja do spowiedzi św. Między godz. 17.50
a 20.00 w Białobrzegach Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Msza święta
o godz. 20.00 połączona będzie z modlitwami o uzdrowienie z lęków i niepowodzeń dręczących
nasze rodziny. Akurat w ten piątek wypada wspomnienie Świętej Agaty. Dokonamy
poświęcenia chleba. Kawałeczek tego chleba trzymany w samochodzie albo w domu ma chronić
mocą modlitwy świętej Agaty od pożarów i nieszczęśliwych wypadków.
4. W sobotę ksiądz Proboszcz odwiedzi chorych od godziny 9.00
5. Klub 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Białobrzegach zaprasza dzieci na „Ferie w Klubie”.
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.
6. Przypominamy, że karnawał w tym roku jest bardzo krótki. Za dziesięć dni 10 lutego będzie
Popielec.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, w tym tygodnika: „Idziemy” i „Gościa
Niedzielnego” oraz „Małego Gościa”.
8. Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.

