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OGŁOSZENIA
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (20 MARCA 2016)
1. Dziś spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o godz. 12.30.
2. Za nami czas Rekolekcji Parafialnych i szkolnych. Bóg zapłać uczestniczącym w tym
ważnym duchowo czasie. Bóg zapałać również dyrekcji, nauczycielom, pani katechetce
i rodzicom za pomoc w organizacji rekolekcji dla dzieci w szkole i w kościele.
3. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego, przy tej okazji
dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu palm na dzisiejszą niedzielę,
osobom, które ścinały bazie i obiecują przygotować ciernie. Bóg zapłać.
4. Z racji 3 niedzieli miesiąca, po Mszy św. zbiórka ofiar na cele charytatywne. Jak już
informowaliśmy, w tym miesiącu, zebrane pieniądze chcemy przekazać rodzinie, która
w ostatnim czasie straciła cały swój dobytek w pożarze domu. Dzieci z naszej szkoły mają
także swoje stanowisko kwestowania. Bóg zapłać za wrażliwość i ofiary.
5. Zachęcamy do zapisywania się chętnych, do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
czyli 9 miesięcznej modlitwy w int. dziecka, którego życie jest zagrożone zabiciem
w łonie matki, a imię wiadome tylko Bogu. Zapisy i informacje przy wyjściu z kościoła po
Mszy św.
6. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, czas najważniejszych świąt dla chrześcijan.
7. Spowiedź święta dla tych, którzy z ważnych przyczyn nie wyspowiadali się podczas
rekolekcji, w Wielką Środę o godz. 16.30. Wszelkie sprawy kancelaryjne po Mszy św. do
Wielkiej Środy włącznie.
8. Podczas Triduum będziemy gościć około 30 osób z Oazy, z naszej diecezji. Pomogą nam
w przygotowaniu i przeżyciu liturgii, zwłaszcza w czuwaniu modlitewnym i śpiewaniu.
Dziękuję za pomoc w zakwaterowaniu gości.
9. Ze spraw materialnych: w Ryni powstało zadaszenie przed wejściem do kościoła
a w Białobrzegach pomalowaliśmy południową ścianę kościoła. Dziękuje budowniczym
i sponsorom. Szczególnie wdzięczny jestem jednemu z nich. Niech dobry Bóg będzie wam
wszystkim nagrodą.
10. W powiecie legionowskim odbywa się do 1 marca głosowanie na Sportowca Roku 2016.
Kandyduje także nasza parafianka, Aleksandra Rasińska. Można głosować przez internet.
11. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, w tym tygodnika: „Idziemy”,
„Gościa Niedzielnego” oraz dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.
12. Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.

