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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  

3300  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA  ((2233..1100..22001166))  

 Dziś Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający Tydzień Misyjny. Dzisiejsza taca 

przeznaczona jest na misje. Pamiętajmy, aby być misjonarzami w swoich 

środowiskach. 

 Przypominamy, że na stoliku przy zakrystii leżą kartki przydatne do wypisywania 

wypominek, podzielone na jednorazowe i roczne. Ofiara składana przy tej okazji jest 

dobrowolna. Bóg zapłać. 

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W piątek       Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

 Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Został jeszcze tylko tydzień. 

 W najbliższy piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Następnie Adoracja 

Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 20.00. W tym czasie również 

możliwość spowiedzi św. 

 Młodzież z trzeciej klasy Gimnazjum i starsza może się zapisywać na Bierzmowanie u 

księży. Chcemy, aby odbyło się ono w naszej parafii jesienią przyszłego roku. 

 Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik na Uroczystość 

Intronizacji, Pana Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i 

narodowym. Uroczystości te odbędą się 19 listopada. Zapisy u p. Basi Jankojć. 

 Mija rok obecności księdza Roberta Szczuraszka w naszej wspólnocie parafialnej.  

Czas więc na pewne podsumowanie. Parafia nasza została ubogacona osobowością, 

modlitwą, śpiewem i Słowem Bożym głoszonym przez drugiego kapłana. Mamy 

wybór spowiednika, większa jest dostępność do duchownego. Warto wymienić też 

rzeczy materialne, jakie powstały z inspiracji i przy staraniach księdza Roberta. 

Dokładnie chodzi o uporządkowanie zakrystii w Białobrzegach: przemeblowanie, 

podpisanie poszczególnych szuflad, wyłożenie szuflad wykładziną, wymiana zawiasów 

w szafach na hydrauliczne, wymiana i ujednolicenie (z Rynią) wizerunków papieża i 

arcybiskupa na ścianie zakrystii, wykonanie i zawieszenie (z Rynią) modlitw 

ministranckich, podpisy parametrów wzmacniacza i poszczególnych włączników 

światła, oczyszczenie wszystkich naczyń liturgicznych (monstrancje, kielichy, puszki, 

pateny, lawaterze, relikwiarze) a w niektórych przypadkach ponowne przywrócenie 

ich do kultu, uzupełnienie brakujących ampułek liturgicznych, wypranie (razem z 

Panią Basią) wszystkich ornatów i alb, zakup lichtarzy procesyjnych dla ministrantów, 

uzupełnienie zasłon fioletowych na krzyże w kościele, w tym na krzyż ołtarzowy, 
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dostosowanie i zakup niektórych szafek, wydruk i zalaminowane 40 szt. tekstów z 

litanią do NMP i pieśniami do nabożeństwa majowego, zakup naczynia na wodę 

święconą, naczyń na hostie i komunikanty, jednolitych wieszaków na ornaty i alby 

oraz antypoślizgowych wieszaków na komże ministranckie, usztywnienie palek 

liturgicznych. 

 W kościele w Białobrzegach zawdzięczamy inspiracji i pracy księdza Roberta zakup i 

pomalowanie stołka dla dzieci czytających liturgię słowa, uszycie dwóch obrusów na 

stolik pod tabernakulum, odkamienianie kropielnic i naczyń liturgicznych, 

zamontowanie oświetlenia ledowego relikwiarza bł. Karoliny i jego stabilniejsze 

umocowanie, unowocześnienie oświetlenia obrazu Jezusa Miłosiernego, oczyszczenie 

metalowej sukienki NMP Ostrobramskiej, uzupełnienie Mszału wykorzystywanego do 

sprawowania Mszy św. w nowe teksty liturgiczne, ustabilizowanie zamocowania 

obrazu Jezusa Miłosiernego w kaplicy spowiedzi, założenie Księgi Członków Duchowej 

Adopcji.  

 W Ryni ks. Robert przyczynił się miedzy innymi do zmian umeblowania zakrystii, 

przerobienia szaf na komże ministranckie i montaż nowych półek, montażu haków do 

zawieszenia chorągwi procesyjnych, podpisania poszczególnych szuflad i szafek, 

zakupu naczynia na wodę święconą, lustra, zegarów, kloszy do świec liturgicznych na 

ołtarz, nowych regulowanych wkładów do świec, wyłożenia ambony wykładzinową 

podkładką, wyłożenie szuflad i szafek wykładziną, zakupu naczyń na hostie i 

komunikanty,  jednolitych wieszaków na ornaty, alby i komże ministranckie, 

zawieszenie Krzyża w zakrystii, zamontowanie nowych wieszaków ściennych na 

odzież wierzchnią, wypranie większości ornatów, uporządkowanie obrusów i tkanin 

liturgicznych, przeróbka i montaż stolika ministranckiego na paramenty liturgiczne, 

zakup nowej drabiny i naczynia „vasculum”. Dziękujemy Księdzu Robertowi i 

wszystkim, którzy przy tych dziełach pomagali przez wkład swojej pracy lub dar 

pieniężny. Bóg zapłać wszystkim. Ksiądz  Robert zapowiada, że zostanie z nami 

przynajmniej do końca tego roku kalendarzowego. 

 Polecamy najnowszą prasę katolicką. W „Idziemy” można znaleźć na zdjęciu księdza 

Darka Skwarskiego, poprzedniego Proboszcza i księdza Pawła Wojtasa..  

  A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.  


