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 Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca, w Białobrzegach po Mszy  

o godz. 8.30 i w Ryni po Mszy o godz. 10.30. 

 Dzieci mające przystąpić do pierwszej Komunii świętej i ich rodziców zapraszamy na Mszę 

świętą i spotkanie o godzinie 12.30.  

 Trwa Adwent - czas pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
Zapraszamy na Roraty sprawowane od poniedziałku do soboty o godz. 7.15. 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. 

 W czwartek 8 grudnia Kościół przeżywa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi. – To 8 grudnia 1947 r. w Montichiari 

we Włoszech Maryja powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w 
południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę 

wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur 
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, 
aby ta Godzina była rozpowszechniona”. W związku z tym zapraszamy do modlitwy z wiarą o 

łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników. Tego dnia w godzinach 12.00-13.00 kościół 
w Białobrzegach będzie otwarty i trwać będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeśli ktoś 

nie może w tym czasie przyjść do kościoła, może pomodlić się w domu albo w pracy. Tego 
dnia Msza św. o godz. 7.15. 

 Zachęcamy też do włączenia się w czwartek 8 grudnia w ogólnopolską kościelną akcję: 

„Zapalmy świecę”. Chodzi o to, aby w okresie upominania się o prawo do życia dla wszystkich 
poczętych dzieci, właśnie wieczorem 8 grudnia (w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny) zapalić w oknie świecę, która ma symbolizować naszą solidarność  
z nienarodzonymi, którzy w swej obronie występować jeszcze nie mogą. Przy tej świecy 

rozważyć jeden dziesiątek Różańca: tajemnicę Zwiastowania i o godz. 21.00 włączyć się 
duchowo w Apel Jasnogórski. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu troska o każde 
ludzkie życie. 

 Najbliższy piątek to drugi piątek miesiąca. Msze św. w Białobrzegach: o godz. 7.15 - Roratnia 
i dodatkowa o 18.30, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu i Wieczór Uwielbienia  

z udziałem Oazy o godz. 19.30.  

 Pierwsze spotkanie młodzieży zapisanej na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania  
w naszej parafii będzie w sobotę 10 grudnia o godz. 12.00 na plebanii w Białobrzegach. 

Prosimy kandydatów o przygotowanie się do tego spotkania według informacji przesłanych 
mailem. 

 W tym tygodniu we wtorek przypada liturgiczne wspomnienie jednego z najpopularniejszych 
świętych – św. Mikołaja. Znanego ze swej dobroci i zaskakiwania podarkami. Pamiętajmy, że 
tego dnia, nie tylko dzieci cieszą się choćby z najmniejszego daru. Nasz kościół też odwiedzi 

św. Mikołaj w przyszłą niedzielę 11 XII w Ryni po Mszy św. o godz. 10.30 i w Białobrzegach 
po Mszy o godz. 12.30. Zapraszamy więc wszystkie dzieci ale także dorosłych. 

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

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


