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OGŁOSZENIA
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (27 MARCA 2016)
1. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli święte Triduum Paschalne: Księdzu
Robertowi, całej służbie liturgicznej, paniom sprzątającym kościół, osobom
przygotowującym dekoracje Ciemnicy i Grobu Pańskiego, tak w Białobrzegach, jak
i w Ryni. Wiele osób fotografowało te dekoracje; prosimy, aby wrzucać te fotki na
„facebooka parafialnego”. Panu Organiście dziękujemy za przygotowanie śpiewów.
Oazie przybyłej z całej Diecezji Warszawsko-Praskiej na czele z Janem i Gabrysią
Chomko oraz Łukaszem i Edytą Boruc dziękujemy za modlitwę, post i współtworzenie
liturgii. Pewnej rodzinie z Białobrzegów dziękujemy za bezpłatne użyczenie noclegów
dla młodzieży. Dzięki nim możemy gościć Oazę. Dziękujemy panom, którzy posłużyli
w Wielki Czwartek do umycia nóg. Dziękujemy Policji i Straży Gminnej z Nieporętu za
umożliwienie odbycia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Dziękuję wszystkim, którzy
nieśli krzyż, czytali poszczególne stacje oraz niosącymi nagłośnienia, szczególnie
naszemu Kołu Wędkarskiemu. Dziękuję osobom, którzy zadziałali dla sprzątnięcia
trasy drogi krzyżowej oraz przygotowali ciernie. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w Uroczystościach Zmartwychwstania, nieśli baldachim, chorągwie, służyli pomocą.
Dziękuję wraz z księdzem Robertem także wszystkim parafianom i gościom za wspólną
modlitwę oraz tym osobom, których nie wymieniliśmy niech Bóg będzie dla Was
nagrodą.
2. Dziękuję pewnej rodzinie z Ryni za dar ponad 100 metrów kwadratowych kostki
Bauma. Tymczasowo posłużyła ona do utwardzenia trasy pod procesje. Z czasem, kiedy
ziemia po pracach kanalizacyjnych ustabilizuje się, wykorzystamy te kostkę, układając
już normalny chodnik dookoła kościoła.
3. Dziękuję rodzicom i dzieciom przeżywającym rocznicę I Komunii świętej za dar ołtarza
w postaci pięknej pateny komunijnej.
4. Zaczął nam się psuć wzmacniacz od nagłośnienia. Ponieważ pojawiło się ryzyko, że może
nam wysiąść w nieodpowiednim czasie np. podczas Wielkanocy podjąłem w trybie
awaryjnym, więc bez uzgadniania z radą parafialną – za co przepraszam - decyzję
o wymianie wzmacniacza i dość zużytych już kolumn. Dokupiliśmy przy okazji statyw i
dwa mikrofony ołtarzowe, żeby poprawić nagłośnienie Pana Organisty i mamy mikrofon
dla scholii czy komentatora. Dokupiłem tez nowy mikrofon bezprzewodowy. Koszt
całości wyniósł 9 690 złotych. Z tego 5000 tysięcy dokłada ksiądz Proboszcz z pieniędzy,
jakie otrzymał za prowadzenie rekolekcji w Wielkim Poście. 1670 złotych mamy dzięki
oszczędnościom Pani Basi z tamtego roku ze zbiórki na kwiaty. Mikrofon
bezprzewodowy chciałbym, aby sprezentowali rodzice dzieci komunijnych, bo przyda się
na uroczystość ich dzieci.
5. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msze święte o godz. 17.00 i 20.00
w Białobrzegach oraz o godz. 18.00 w Ryni. Spowiedź święta przed każdą Mszą św. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w Białobrzegach od godz. 17.50 do 20.00. Msza św. o godz. 20.00
połączona będzie z modlitwami o uzdrowienie z nadmiaru tłumionej agresji.
7. Z racji Oktawy Wielkiej Nocy, która jest jedną wielką uroczystością Zmartwychwstania
Chrystusa obchodzoną przez 8 dni, w najbliższy piątek nie ma obowiązku powstrzymania się od
pokarmów mięsnych.
8. W sobotę jeździmy z Komunią świętą do chorych, Zaczynamy wizyty od godziny 9.00.

9. Dziękuję za ofiary z niedzieli Palmowej, które przekazaliśmy dla rodziny, której dom się
spalił. Zebraliśmy 1209 złotych. Bóg zapłać za wrażliwość i ofiary.
10. W powiecie legionowskim odbywa się do końca marca głosowanie na Sportowca Roku
2016. Kandyduje także nasza parafianka, Aleksandra Rasińska. Można głosować przez
internet.
11. Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.
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– kawaler – par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Ełku
– panna – z tutejszej parafii

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących pomiędzy narzeczonymi,
zobowiązany jest do poinformowania o tym Proboszcza Parafii.

