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OGŁOSZENIA 

  6 NIEDZIELA WIELKANOCNA (1 MAJA 2016) 

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na spotkanie Żywego Różańca po Mszy świętej. 

2. Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe w Białobrzegach w niedziele o godz. 8.30, a w dni 

powszednie o godz. 17.30, w Ryni w niedzielę o godz. 10.00, a w dni powszednie o godz. 17.00. 

3. Jutro i w  środę przypadają tzw. dni krzyżowe, dawniej w te dni modlono się przy polnych krzyżach 

błagając Boga o urodzaje. Pamiętajmy w tym czasie o modlitwie, by nasza polska ziemia przynosiła 

potrzebne plony. 

4. W poniedziałek przypada święto flagi polskiej, a we wtorek podwójna Uroczystość: Najświętszej Maryi 

Panny, Królowej Polski i rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Pamiętajmy, aby 2 i 3 maja 

wywiesić biało-czerwoną flagę. 

5. 3 maja w Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, Msze święte w porządku niedzielnym. 

6. Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca. W Ryni Msza święta o godz. 18.00. W Białobrzegach  

o godz. 17.00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i następna Msza święta o godz. 20.00 

zakończona modlitwami o uzdrowienie wspomnień i snów.  

7. W piątek zaczyna się też nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

8. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca – odwiedziny u chorych od godz. 9.00. 

9. W przyszłą niedziele będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Taca tego dnia 

przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. 

10. Spotkanie ministrantów młodszych w przyszłą niedzielę o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

11. W tym tygodniu, zgodnie z ustaleniami z Radą Parafialną zakupiliśmy organy kościelne. Są używane, 

ale mamy na nie roczną gwarancję. Stare organy estradowe oddaliśmy w rozliczeniu. Zapewne trzeba 

się będzie przyzwyczaić do innego brzmienia. Z serca dziękujemy mieszkańcom bloków 109 i 110  

z Osiedla Wojskowego, którzy ofiarowali na organy sumę 1000 złotych. Bóg zapłać za ofiarność.  

12. Ksiądz Proboszcz serdecznie dziękuję za życzenia imieninowe, kwiaty i prezenty. Wszystkie prezenty 

były udane i trafione. Bóg zapłać. 

13. W tym tygodniu podziękowaliśmy policji i straży gminnej za profesjonalną i życzliwą pomoc przy 

organizacji wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej. 

14. 7 maja odbędzie się V Zjazd Członków Róż Różańcowych Rodzinnych modlących się za dzieci  

i rodziny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Parafii Zmartwychwstania Pańskiego  

w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 39. Rozpoczęcie spotkania o godz. 9.30. 

15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Na pewno cennym prezentem z ok. I Komunii św. dla 

bliskich może być płyta DVD z filmem „Największy z cudów”. Do nabycia przy zakrystii, cena 5 złotych. 

16. Są już do nabycia kieszonkowe egzemplarze Ewangelii, które rozprowadzaliśmy podczas Rekolekcji 

Wielkopostnych, a których zabrakło. Zachęcamy naszych parafian i gości, aby wprowadzić w swoim 

życiu dobry zwyczaj czytania Ewangelii w domu, w drodze do pracy, w podróży. Taki mały egzemplarz 

można zawsze mieć przy sobie w kieszeni, w torbie. Oprócz tekstu Ewangelii posiada on także 

przystępne komentarze do poszczególnych fragmentów, a na końcu opis jednej z metod czytania  

i rozważania słowa Bożego. Cena 11 zł.  

17. Zapraszamy po Mszy Świętej dzieciaczki po błogosławieństwo indywidualne i lizaki.  

 


