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 Dzisiaj rozpoczynają się nasze REKOLEKCJE ADWENTOWE.  

o Prowadzi je ks. Stanisław Kania, Proboszcz budujący parafie i kościół w Rajszewie.  

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.  

 W przedsionku są na stoliku poświęcone opłatki i świece na stół wigilijny. Świeca kosztuje 5 
złotych. Za opłatek składamy dobrowolną ofiarę. Mamy też opłatki luzem. Są też różowe 

opłatki, które tradycyjnie podajemy zwierzętom domowym dodając maleńki odłamany 
kawałek do pokarmu. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomagali w roznoszeniu opłatków 

po Osiedlu Wojskowym i Pilawie. Bóg zapłać za ofiary składane przez Was przy tej okazji. 
Przeznaczyliśmy je na bieżące naprawy. W tym tygodniu udało się między innymi poudrażniać 
i zabezpieczyć kratkami przewody kominowe na plebanii i w kościele. 

 Dziś trzecia niedziela miesiąca i zbiórka na cele charytatywne. Będzie można wrzucić datek 
pieniężny. Paczki parafialnej Caritas przygotowane zostały dla dzieci i dla rodzin. 

 Także 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. Mile widziane 

będzie trochę cukru, konserw, ryżu, słodyczy, herbaty, kawy, oleju, kakao, warzyw i owoców 
w puszce lub czekolad. Pełna lista produktów znajduje się w stronie internetowej 

http://www.rodacybohaterom.pl 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! 

 Dzieci z naszej szkoły również mają swoje stanowisko przedświąteczne przed kościołem. 

 Dziś harcerze przekazali nam Betlejemskie Światło Pokoju. 

 Mamy ostatni tydzień Adwentu. Zapraszamy jeszcze na Roraty od środy do soboty o godz. 

7.15. W sposób szczególny zapraszamy dzieci z lampionami, w sobotę rozdamy nagrody za 
uczestnictwo w roratach i najpiękniejszy lampion wykonany ręcznie. 

 W najbliższą środę nie ma zbiórki dla kandydatów na ministrantów. 

 W piątek dodatkowa Msza św. o godz. 18.30 a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 20.00 z możliwością spowiedzi. Jest to ostatni moment na spowiedź przedświąteczną. 

 W najbliższą sobotę Wigilia. Pamiętajmy o osobach samotnych i chorych. Bądźmy wyrozumiali 
dla innych. Zachęcamy do zachowania tradycji nie spożywania tego dnia  potraw mięsnych 
oraz alkoholu. Niech ten dzień będzie wspólnym oczekiwaniem naszych rodzin na przyjście 

Pana Jezusa. 

 Msza Święta Pasterska (24 XII) w Ryni o godz. 22.00 i w Białobrzegach o godz. 24.00. 

 W pierwszy i drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego porządek nabożeństw jest niedzielny. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


