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 Od dziś zapraszamy do nabywania poświęconych opłatków i świec na stół wigilijny. Świeca 

kosztuje 5 złotych. Za opłatek składamy dobrowolną ofiarę. Mamy też opłatki luzem 
przeznaczone na wigilie w zakładach pracy i szkołach. Są też różowe opłatki, które tradycyjnie 

podajemy zwierzętom domowym dodając maleńki odłamany kawałek do pokarmu. Opłatki 
będą też roznoszone po naszych domach przez osoby z parafii. Prosimy zatem wszystkich, 
którzy w poprzednich latach pomagali w roznoszeniu, o pomoc także w tym roku. 

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

zapraszamy dzieci, z lampionami wykonanymi ręcznie lub kupionymi. Za wykonane ręcznie na 
zakończenie rorat przewidujemy nagrody. 

 W piątek dodatkowa Msza św. o godz. 18.30 a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.00 z możliwością spowiedzi. 

 W sobotę 17 XII rozpoczniemy drugi etap Adwentu, czyli czas bezpośredniego przygotowania 

do świąt Narodzenia Pańskiego 

 Za tydzień w niedzielę 18 grudnia zbiórka na cele charytatywne. Będzie można wrzucić datek 
pieniężny na cele parafialnej Caritas.  

 Dodatkowo Zakon Rycerzy Jana Pawła II w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom”, przeprowadzi 
zbiórkę trwałej żywności dla polskich Kombatantów na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. 

Rycerze będą zbierać przed i po Mszy świętej trwałe produkty spożywcze. Można więc 
przynieść trochę cukru, konserw, ryżu, słodyczy, herbaty, kawy, oleju, kakao, warzyw i 
owoców w puszce oraz czekolad. Pełna lista produktów znajduje się w stronie internetowej 

http://www.rodacybohaterom.pl Jeśli ktoś przyniesie produkty spożywcze o krótkim 
terminie przydatności do spożycia, oddamy je dla naszych parafian. Jednocześnie Rycerze 

Jana Pawła II będą sprzedawać kalendarze patriotyczne będące doskonałym prezentem 
gwiazdkowym. Dochód z tej sprzedaży będzie również przeznaczony na pomoc naszym 

bohaterom na Kresach. Za wszystkie dary z góry dziękujemy! 

 Od 18 grudnia, czyli przyszłej niedzieli rozpoczynają się nasze REKOLEKCJE ADWENTOWE.  

o W niedzielę porządek Mszy bez zmian.  

o W poniedziałek i wtorek Msze św. w z nauką rekolekcyjną w Białobrzegach, w o godz. 
9.00 i 19.30 a w Ryni o godz. 18.00.  

o Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej w poniedziałek o godz. 10.00.  

o Spowiedź święta przed i podczas Mszy św. W poniedziałek będzie spowiadać też 
spowiednik spoza parafii.  

o Przypomnijmy dzieciom starszym, aby przygotowały się do spowiedzi na poniedziałek. 
Niech na Boże Narodzenie mogą przystąpić do Komunii świętej z czystym sercem. 

 Również w niedzielę odwiedzą nas harcerze i przekażą nam Betlejemskie Światło Pokoju. 

 Komenda Powiatowa Policji w Legionowie prosiła nas o przekazanie następującego apelu: 
„Ostatnie dni to spadek temperatur i zimne noce. Policja apeluje o zwrócenie uwagi na osoby 

bezdomne, nietrzeźwe, w podeszłym wielu, mieszkające samotnie oraz potrzebujące pomocy. 
Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie. Wszystkie zgłoszenia można 

kierować pod alarmowe nr Policji 997 oraz 112”. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


