
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

BIAŁOBRZEGI, UL. WCZASOWA 22A 

OGŁOSZENIA 
3 NIEDZIELA WIELKANOCY (10 KWIETNIA 2016) 

1) W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 24 osoby z naszej wspólnoty parafialnej podjęło 

dzieło Duchowej Adopcji Dziecka. Zobowiązały się tym samym do duchowego towarzyszenia 

dzieciom pozostającym w bezpośrednim zagrożeniu życia w łonie matki. 

2) Dzisiaj zapraszamy na spotkanie dla ministrantów młodszych (szkoła podstawowa) z Ryni  

i Białobrzegów o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

3) W najbliższy czwartek (14.04) przeżywamy 1050 rocznicę Chrztu Polski, pamiętajmy  

w modlitwie o naszej Ojczyźnie, bo jest to rocznica zaistnienia państwa Polskiego i naszych 

chrześcijańskich korzeni. 

4) W piątek jak zwykle w roku Miłosierdzia dodatkowa Msza święta o godzinie o 18.30 a po niej 

możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacji i spowiedzi indywidualnej. 

5) Za tydzień 3 niedziela miesiąca. Tradycyjnie zbieramy na cele charytatywne po Mszy świętej. 

6) Dziękujemy osobom, które pomogły posprzątać wielkanocne dekoracje. 

7) Opłaciliśmy ważny rachunek, opłatę za zimowy gaz 3 200 złotych. Bóg zapłać za waszą hojność 

i wspieranie parafii. 

8) Dziękujemy szczególnie pewnej rodzinie z Białobrzegów za zasponsorowanie dwóch 

głośników. Bóg zapłać za troskę o wspólne dobro. 

9) Osobom, które mają taką możliwość, a zwlekają z różnych powodów, przypominamy  

o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej Wielkanocnej. 

10) Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Oprócz gazet do zakupienia jest książeczka „Wiara  

i film” a w niej obrazek św. Charbela oraz animowany film na dvd, dla dorosłych i dla dzieci pt. 

„Największy z cudów”. Objaśnia on jak przeżywać poszczególne momenty Mszy Świętej, co się 

dzieje w sferze duchowej podczas Eucharystii. Wiele osób stwierdza, że film pomógł im  

w wierze. Koszt zestawu to zaledwie 5 złotych a dodatkowo wspieramy chrześcijan 

prześladowanych za wiarę. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

11) Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki. 

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE  

ŁUKASZ ZIÓŁKOWSKI – kawaler, par. Św. Stanisława bpa i m. w Nowych Załubicach 

KATARZYNA MONIKA LEMPART  – panna, z tutejszej parafii 

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

 


