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OGŁOSZENIA 
5 NIEDZIELA WIELKANOCY (24 KWIETNIA 2016) 

1) Dzisiaj spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o godz. 13.30. 

2) Jutro święto św. Marka Ewangelisty, patrona naszego Ks. Proboszcza, a zatem dzień jego 

imienin. Pamiętajmy w sposób szczególny w modlitwie o naszym Proboszczu.  

 Msza św. w jego int. sprawowana była dziś o godz. 9.00 od Rady Parafialnej i całej 

naszej parafii i będzie sprawowana jutro o godz. 17.00 od Kół Żywego Różańca. 

Serdecznie zapraszamy.  

 W związku z imieninami zapraszamy też członków Rady Parafialnej wraz ze 

współmałżonkami na imieninowe spotkanie dziś o godz. 15.00, a Koło Żywego 

Różańca jutro po Mszy św. 

 Przy okazji składamy najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów: Marków, 

Wojtków, Jerzych, Jarosławów oraz Marzen i Marcelin. 

3) W piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Po Mszy o godz. 18.30 Adoracja Najświętszego 

Sakramentu, możliwość medytacji i spowiedzi indywidualnej. 

4) W sobotę Wspólnota Koła Żywego Różańca udaje się z pielgrzymką na diecezjalne spotkanie 

Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Wyjazd autokaru o godz. 7.00  

z pętli autobusowej w Białobrzegach. Po drodze autokar zabierze dodatkowo uczestników 

spod naszego kościoła, a następnie z pętli autobusowej w Ryni. 

5) W przyszłą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj, poświęcony w sposób szczególny Matce 

Najświętszej. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach ku czci Matki Bożej, podczas 

których odśpiewywać Jej będziemy słowa litanii Loretańskiej. Nabożeństwa majowe  

w niedzielę o godz. 8.30, a w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00. 

6) Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: GOŚCIA NIEDZIELNEGO, MAŁEGO GOŚCIA  

i tygodnika IDZIEMY. Jak już ogłaszaliśmy, na stoliku przy zakrystii można też nabyć książeczki 

„Wiara i film” z filmem animowanym obrazującym w przystępny sposób to, co dzieje podczas 

sprawowania Eucharystii, pt. „Największy z cudów”, cena 5 zł. 

7) Kurs przedślubny dla naszych parafian i narzeczonych zawierających ślub w naszej parafii 

rozpocznie się w sobotę 7 maja 2014. Szczegółowe informacje u księdza Proboszcza. 

8) Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo a z okazji imienin Ks. Proboszcza 

również na coś słodkiego dla dzieci i dorosłych . 


