
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (6 MARCA 2016) 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Koła Różańcowe mają swoje spotkania po Mszy świętej.  

2. W piątek Msze święte o godz. 17.00 i 18.30 w Białobrzegach. O godz. 19.00 Adoracja Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie i możliwość spowiedzi św. Następnie Wieczór 

Modlitwy Uwielbienia do godz. 21.00. 

3. Droga Krzyżowa w piątek w Białobrzegach o godz. 17.30, w Ryni o godz. 17.00. 

4. Zbiórka ministrantów: 

  starszych (od gimnazjum), dziś o godz. 13.30 w Białobrzegach.  

 młodszych (szkoła podstawowa) w przyszłą niedzielę o godz. 13.30  

w Białobrzegach. 

5. Gorzkie Żale w niedzielę, w Białobrzegach o godz. 8.30, a w Ryni o godz. 10.00.  

6. Rekolekcje Wielkopostne coraz bliżej, już za 10 dni, od czwartku do Niedzieli Palmowej.  

W tym czasie Msze święte w Białobrzegach o godz. 8.30 i 19.30, a w Ryni o godz. 18.00. 

7. Prosimy Panie, które w zeszłym roku zbierały ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego  

o pomoc także w tym roku, a mieszkańców informujemy, że takie osoby będą pukać do 

naszych mieszkań. Z tej okazji serdeczne Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. 

8. Przypominamy też, że w niedziele Palmową przed każdą Mszą św. będzie można nabyć 

palmy przygotowane przez naszych Parafian.  

9. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. za dwa tygodnie, czyli  

w niedziele Palmową o godz. 12.30.  

10. W tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego z racji świąt wielkanocnych została 

przeniesiona w całym Kościele na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia (4 kwietnia). Ta 

uroczystość obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia. Z tej racji pragniemy w naszej 

Parafii wprowadzić możliwość podjęcia tzw. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego 

imię znane jest tylko Bogu, a życie zagrożone jest zabiciem w łonie matki. Polega ona na 

towarzyszeniu temu jednemu dziecku przez dziewięć miesięcy swoją modlitwą  

(tj. 1 dziesiątek Różańca św. i krótka modlitwa, której tekst zostanie podany, dodatkowo 

można dołączyć osobiste umartwienie lub dobry czyn). Bardzo serdecznie zachęcamy 

wszystkich, którzy czują w sercu potrzebę takiego dzieła. Od przyszłej niedzieli przed 

kościołem będzie można zapisać się do Duchowej Adopcji i zasięgnąć szczegółowych 

informacji. Osoby zapisane zostaną uroczyście przyjęte i rozpoczną swoją modlitwę  

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 

11. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, młodych zainteresowanych wyjazdem prosimy  

o kontakt z ks. Robertem.  

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

Niedzielnego” oraz dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”. 

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


