
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
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BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
2 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO (17 STYCZNIA 2016) 

1. Dzisiaj po Mszach Świętych zbieramy ofiary do puszki na cele charytatywne. Przed Świętami 

ufundowaliśmy z tego funduszu 25 paczek dla dzieci i ludzi dorosłych. Bóg zapłać. 

2. Dziękujemy za przyjęcie, życzliwość i ofiary złożone podczas wizyty duszpasterskiej  

W Białobrzegach na Osiedlu Wojskowym, na ul. Piwnej, Plażowej, Wczasowej, Kąpielowej, 

Spacerowej oraz w Ryni: ul. Radzymińska, Stegna i Polna.  

3. Dzisiaj udamy się po kolędzie od godz. 14.30 na ul. Wojska Polskiego 

4. W najbliższy piątek, tak jak przez cały Rok Miłosierdzia w 2, 3 i 4 piątek miesiąca, będzie miała 

miejsce w Białobrzegach dodatkowa Msza święta o 18.30 ku czci Miłosierdzia Bożego  

i Adoracja Najświętszego Sakramentu o 19.00. Podczas adoracji będzie okazja do skorzystania  

z Sakramentu Pojednania. 

5. Informujemy, że podczas trwania Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, czyli do 20 listopada 

2016 r. każdy kapłan otrzymał od Ojca Świętego prawo rozgrzeszania z grzechu aborcji. 

6. W Roku Jubileuszowym na terenie naszej diecezji można uzyskać odpust zupełny uczestnicząc 

we Mszy, nabożeństwie lub modląc się w jednym z kościołów wyznaczonych, jako 

jubileuszowe. Warunkiem odpustu jest wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie 

Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek 

grzechu – nawet powszedniego i odmówienie pobożnie Ojcze nasz. Odpust taki można uzyskać 

każdego dnia w Bazylice Katedralnej p.w. Św. Floriana i Konkatedrze na Kamionku.  

W pozostałych kościołach w dni wyznaczone przez biskupa. Lista kościołów i dni, w których 

można uzyskać odpust umieszczona jest w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej 

naszej parafii (www.parafiabialobrzegi.pl)   

7. Dziś rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, obchodzony w tym roku pod 

hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Zapraszamy do gorliwej modlitwy  

o jedność chrześcijan, bo takie jest pragnienie Pana Jezusa. 

8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, w tym tygodnika: „Idziemy” i „Gościa 

Niedzielnego”. 

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


