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OGŁOSZENIA 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA (3 KWIETNIA 2016) 

1. Dziś jest niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. 

2. Każdy, kto w dniu dzisiejszym po dobrej spowiedzi świętej (bez przywiązania do 

najmniejszego grzechu) odprawionej dziś lub wcześniej, przyjmie Komunię świętą i uczestniczyć 

będzie w liturgii sprawowanej ku czci Miłosierdzia Bożego np. dzisiejszej Mszy św., pomodli się  

w intencjach papieża (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga) może uzyskać nadzwyczajną 

łaskę darowania wszelkich win i kar, która przyrównywana jest do sakramentu chrztu. 

3. Ponieważ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – na 9 miesięcy przed narodzinami Jezusa – 

wypadła w tym roku w Wielkim Tygodniu, stąd też Kościół przeniósł tę Uroczystość na 

poniedziałek 4 kwietnia. Tego dnia jak już informowaliśmy chcemy uroczyście rozpocząć w naszej 

parafii dzieło Duchowej Adopcji. Wszystkich już zapisanych - którzy mogą przybyć - zapraszamy 

na Mszę św. o godz. 17.00 ze świecami i tekstem modlitwy wręczonym podczas zapisów. Zapisy 

chętnych do Duchowej Adopcji w dniu dzisiejszym po Mszy św. przed kościołem oraz  

w poniedziałek przed Mszą św. Przypominamy, że Duchowa Adopcja jest 9 miesięczną modlitwą 

w int. dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki przez aborcję. Modlitwa ta obejmuje codzienne 

odmawianie 1 dziesiątka różańca św., krótkiej dołączonej modlitwy i dowolnego osobistego 

umartwienia lub dobrego czynu. 

4. W piątek jest drugi piątek miesiąca. Msze święte o godz. 17.00 i 18.30 w Białobrzegach.  

O 19.00 Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Potem Wieczór Modlitwy 

Uwielbienia do godziny 21.00. 

5. Spotkanie dla ministrantów młodszych (szkoła podstawowa) z Ryni i Białobrzegów  

w przyszłą niedzielę o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

6. Osobom, które mają taką możliwość, a zwlekają z różnych powodów, przypominamy  

o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej Wielkanocnej. 

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej 

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

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 2 

Marcin SIŁKOWSKI – kawaler – par. Najśw. Serca Pana Jezusa w Ełku 

Katarzyna BIELAWSKA  – panna – z tutejszej parafii 

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

 


