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OGŁOSZENIA
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ (22 MAJA 2016)


Dziś Niedziela Najświętszej Trójcy a w naszej parafii Niedziela I Komunii świętej.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.



Rozpoczyna się Biały Tydzień, który w naszej parafii trwa do czwartku włącznie.
W tych dniach dzieci, które dziś w naszym kościele przyjęły pierwszy raz Pana
Jezusa w Komunii świętej, uczestniczą we Mszy świętej. Od poniedziałku do środy
włącznie wszystkie dzieci przychodzą na Mszę świętą o godz. 17.00, w czwartek
zaś, w Uroczystość Bożego Ciała na Mszę świętą o godz. 12.00. Podczas białego
tygodnia dzieci przychodzą w strojach komunijnych.



W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało oraz
procesja do czterech ołtarzy. Tego dnia Msze święte o godz. 8.00 w Ryni,
o godzinie 9.00 w kościele w Białobrzegach i o godz. 12.00 na Osiedlu
Wojskowym. Prosimy osoby, które corocznie przygotowują i ozdabiają ołtarze,
o podjęcie tej służby dla Boga. Prosimy o ozdobienie domów, okien na trasie
i pomoc w przeprowadzeniu procesji.



W czwartek jest także Dzień matki. Otoczmy wszystkie mamy modlitwą
i życzliwością.



W piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu
o godz. 19.15, podczas której można skorzystać z sakramentu Pojednania.



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.



Ponawiamy swoją prośbę do osób, które opiekują się kapliczkami i krzyżami
w naszej parafii, o zgłoszenie się do księży z naszej parafii, w celu zrobienia listy
tych świętych obiektów i ich opiekunów.



Ksiądz Rezydent serdecznie dziękuje za wszelką pamięć, obecność i życzenia
naszych parafian z ok. jego 10 r. święceń. Bóg zapłać.



Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, tygodników GOŚĆ NIEDZIELNY,
IDZIEMY, dwumiesięcznika Apostolstwa Trzeźwości – TRZEŹWYMI BĄDŹCIE oraz
dla dzieci MAŁEGO GOŚCIA. Dostępne są też kieszonkowe egzemplarze Ewangelii.



Po Mszy Świętej zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo i lizaki.

