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 Dzisiaj zapraszamy wszystkich ministrantów młodszych na pierwszą po wakacjach 

zbiórkę o godz. 13.30 w Białobrzegach. Na tą zbiórkę zapraszamy też chętnych: 

dzieci i młodzież, którzy chcieliby dołączyć do grona naszych ministrantów. 

 Dziękujemy Państwu Daszkiewicz i Telejko oraz innym osobom za zasponsorowanie 

figury Pana Jezusa. Zgłosili się też chętni do polakierowania drewnianych 

elementów przy kościele w Białobrzegach. Wszystkim, które dbają o duchowe  

i materialne dobro naszej parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 Dziękujemy uczestnikom wczorajszej pielgrzymki autokarowej do Zabawy za udział 

i modlitwę w intencji naszej Parafii przy relikwiach naszej Patronki bł. Karoliny.  

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o We wtorek              Św. Jana Chryzostoma 
o W środę   Podwyższenie Krzyża Świętego - Święto 

o W czwartek   Najśw. Maryi Panny Bolesnej 
o W piątek  św. Korneliusza i Cypriana 

 W piątek Msze św. o godz. 17.00 oraz o godz. 18.30, po tej Mszy Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 z możliwością skorzystania ze 

spowiedzi św.  

 Za tydzień 3 niedziela miesiąca – zbiórka na cele charytatywne. Dziękujemy Pani 

Dyrektor i Wychowawcom Szkoły Podstawowej w Białobrzegach za pomoc  

w dyskretnym rozdysponowaniu pomocy dla potrzebujących uczniów. 

 Za tydzień będzie dodatkowa, polowa Msza święta nad Zalewem. Podziękujemy za 

szczęśliwy sezon wakacyjny i poświęcimy brzegi Zalewu, żeby było tam 

bezpiecznie. Msza święta odbędzie się na plaży Szkoły Windsurfingu Ventus,  

ul. Wczasowa 15a o godzinie 17.00 (dojście ulicą Kąpielową).  

 W sobotę 8 października organizujemy jednodniową pielgrzymkę autokarową do 

sanktuarium Matki Bożej w Oborach. Informacje i zapisy u p. Basi Jankojć. 

Zapraszamy. 

 Zachęcamy też do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej 

parafiabialobrzegi.pl na której umieszczamy bieżące ogłoszenia i intencje mszalne, 

oraz fotorelacje tego co dzieje się w naszej parafii, w ostatnim czasie pojawiły się 

zdjęcia z obecności w naszym kościele chóru z Nieporętu i pierwsza część 

wspomnień naszej młodzieży z obecności na Światowych Dniach Młodzieży, 

również wzbogacona zdjęciami. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. Szczególnie prosimy, aby rodzice 

kupowali dzieciom Małego Gościa Niedzielnego. 

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 

  


