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OGŁOSZENIA 
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (13 MARCA 2016) 

1. Dzisiejsza niedziela otwiera drugi etap Wielkiego Postu tzw. pasyjny, podczas którego  

w czytaniach i tekstach liturgicznych rozważać będziemy mękę Jezusa Chrystusa. 

2. Spotkanie ministrantów młodszych dziś o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

3. Jak już informowaliśmy, od dzisiejszej niedzieli po Mszy św. rozpoczynamy zapisy do dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przypominamy, że chodzi w niej o modlitwę w int. jednego 

dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu, a życie zagrożone jest zabiciem w łonie matki przez 

aborcję. Modlitwa trwa 9 miesięcy i obejmuje codzienne odmawianie 1 dziesiątka różańca św., 

krótkiej modlitwy, której tekst otrzymamy przy zapisach i dołączenie dowolnego osobistego 

umartwienia lub dobrego czynu. Zachęcamy serdecznie do tej praktyki także osoby chore  

i pozostające w domach. Przy zapisach można zasięgnąć szczegółowych informacji. Osoby 

zapisane, (które mogą przybyć) zapraszamy 4 kwietnia (poniedziałek), w Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego na Mszę św. o godz. 17.00, podczas której uroczyście rozpoczną swój 

czas modlitwy.  

4. W tym tygodniu, w czwartek rozpoczynamy nasze parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które 

potrwają do Niedzieli Palmowej włącznie. Prowadzić je będzie nasz rezydent, Ks. Robert.  

 W czwartek, piątek i sobotę Msze św. o godz. 8.30 i 19.30 w Białobrzegach, a w Ryni  

o godz. 18.00. w Niedzielę porządek Mszy św. bez zmian. 

 W sobotę po każdej Mszy świętej dodatkowo możliwość skorzystania z modlitwy 

wstawienniczej prowadzonej przez naszych kapłanów.  

 Spowiedź św. 30 min. przed każdą Mszą św. 

 Dzieci szkolne swoje spotkania rekolekcyjne będą miały w czwartek w szkole i w piątek  

w kościele. Z tej okazji w piątek dodatkowa Msza św. szkolna o godz. 10.00. 

 Droga krzyżowa podczas rekolekcji w piątek o godz. 8.00.  

5. Z racji rekolekcji w czwartek, piątek i sobotę nie będzie Mszy św., o godz. 17.00 oraz 

cotygodniowej piątkowej Adoracji. 

6. Bóg zapłać wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu otworzyli drzwi mieszkań i przekazali ofiary 

na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego. Dziękujemy też Paniom, które zbierały pieniądze. 

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

8. Za tydzień Niedziela Palmowa zwana też Niedzielą Męki Pańskiej. Przed każdą Mszą św. będzie 

można nabyć palmy przygotowane przez naszych Parafian. Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej 

okazji, a które przeznaczone będą na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego.  

9. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w niedziele Palmową  

o godz. 12.30.  

10. Za tydzień 3 niedziela miesiąca, po Mszach św. zbiórka ofiar na najuboższych i potrzebujących. 

W tym miesiącu, zebrane pieniądze chcemy przekazać rodzinie z naszej gminy, która w ostatnim 

czasie straciła cały swój dobytek w pożarze domu. Bóg zapłać za wrażliwość i ofiary.   

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. 


