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 Dziś pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny. Adwent jest czasem 
pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Wcielenia i w czasach 
ostatecznych. Jest to czas łaski. Aby dobrze przeżyć Adwent, Kościół zachęca do umiaru  
w zabawach i rozrywkach. W ten sposób Narodzenie Pańskie będzie dla nas czasem większej 
radości. 

 Od jutra rozpoczynamy Roraty, które będziemy przeżywać od poniedziałku do soboty o godz. 
7.15. (wyjątkiem będzie najbliższy piątek) Na tą godzinę będzie można spokojnie przyjechać  
z Osiedla Wojskowego autobusem 705 i wrócić autobusem 734. W sposób szczególny na Msze 
Roratnie zapraszamy dzieci, dla których przygotowaliśmy specjalne plansze, naklejki a na koniec 
nagrody. Zapraszamy z lampionami, najlepiej wykonanymi własnoręcznie - przewidujemy konkurs 
na najpiękniejszy lampion. 

 Dziś spotkanie ministrantów starszych o godz. 13.45 w Ryni. 

 Najbliższa środa przynosi nam święto św. Andrzeja Apostoła. 

 Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Msze św.: w Ryni o godz. 18.00,  

a w Białobrzegach Msza św. o godz. 17.00, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu i 

następna Msza św. o godz. 20.00. Spowiedź święta przed każdą Mszą św. Zachęcamy do 

kontynuowania praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca. (tego dnia nie będzie Mszy św. 

Roratniej o godz. 7.15)  

 W sobotę kapłani odwiedzą naszych chorych od godz. 9.00 

 W przyszłą niedzielę pierwsza niedziela miesiąca. O godz. 8.00 jak w każda pierwszą 

niedzielę zapraszamy na Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz na spotkanie 

Żywego Różańca, w Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30 i w Ryni po Mszy o godz. 10.30. 

 Zapraszamy dzieci mające przystąpić do pierwszej Komunii świętej i ich rodziców w przyszłą 
niedzielę na Mszę świętą i spotkanie o godzinie 12.30. Omówimy m.in. kwestię zaproszeń. 

 Pierwsze spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania będzie  
10 grudnia w sobotę o godz. 12.00 na plebanii. Jednocześnie prosimy zapisaną młodzież  
o sprawdzenie w najbliższych dniach swojej poczty internetowej i odebranie wiadomości  
z informacją, co należy przygotować na pierwsze spotkanie. W razie nieotrzymania wiadomości, 
prosimy o informację. 

 Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą w IV Niedzielę Adwentu czyli od 18 grudnia. 

 Dziękujemy wszystkim osobom, które przez cały rok pomagały Pani Basi w urządzaniu dekoracji 
kwiatowych w naszym kościele. Dzięki za otwarcie swoich ogrodów kwiatowych i serca na sprawy 
Boże. Bóg zapłać także wszystkim tym, którzy własną pracą albo ofiarą finansową ozdabiają nasze 
dwa kościoły. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


