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 Przeżywamy Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wszystkim parafianom i gościom składamy  

z serca płynące życzenia Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i każdą noc waszego życia. 

 W dniu dzisiejszym (niedziela) oraz (w poniedziałek) w drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskie-

go porządek nabożeństw w obu kościołach jest niedzielny. 

 Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się powstania dekoracji świątecznych przed kościo-
łem: Pani Sołtys i Panu Radnemu Romanowi Madejowi wraz z zespołem. Podziękowania nale-

żą się  osobom sprzątającym i ozdabiającym kościół na Święta. Szczególnie dziękujemy trzem 
Panom, którzy wraz z księdzem Robertem przygotowali szopkę do naszego kościoła: Panu 

Krystianowi Stęplikowskiemu, Arkowi Plucie i Piotrowi Moskalowi. Bóg zapłać także Państwu 
Saternus, z Osiedla Wojskowego, którzy podarowali parafii małą ruchomą szopkę. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które organizowały w Adwencie jasełka, opłatki i kolędowanie. Bóg zapłać 

za pielęgnowanie tych pięknych polskich, duchowych tradycji. Podziękowania kierujemy też w 
stronę naszej szkoły Podstawowej i naszego Przedszkola. 

 Ze względu na wizyty duszpasterskie czyli kolędę i ciemne wieczory podtrzymujemy w dni 
powszednie grudnia i stycznia Msze św. poranne. A zatem: 

 Wizyty kolędowe zaczynamy po Nowym Roku od Osiedla Wojskowego. Szczegółowy rozkład 
podamy w drugi dzień Świąt.   

 W najbliższą środę zbiórka dla kandydatów na ministrantów o godz. 18.15. 

 W Niedzielę 8 stycznia podczas Mszy św. o godz. 12.30, pragniemy uroczyście włączyć na-
szych sześciu kandydatów do grona już posługujących ministrantów w naszej parafii. Pamię-

tajmy w modlitwie o naszych ministrantach, aby służąc Panu Jezusowi wzrastali w świętości. 

 W piątek Święto świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa. Dodatkowa Msza św. o godz. 18.30 a 
po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 z możliwością spowiedzi.  

 W najbliższą sobotę Sylwester, osoby chcące  podziękować Bogu za szczęśliwy rok zaprasza-
my na Mszę świętą o godzinie 17.00.  

 Najbliższa Niedziela to jednocześnie pierwszy Dzień Nowego Roku 2017; porządek nabo-
żeństw jest niedzielny. 

 W przyszłą niedzielę z racji pierwszej w miesiącu styczniu, Godzinki do Najświętszej Maryi 

Panny o godz. 8.00, spotkanie Koła Żywego Różańca, w Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30, 
a w Ryni po Mszy o godz. 10.30 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. Świąteczne wydanie Gościa Niedzielnego 
w cenie 8 zł. 

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

Do końca stycznia 

- od poniedziałku do piątku Msza święta o godz. 7.15,  
- w soboty o godz. 17.00,  

- dodatkowa Msza św. w piątek o godz. 18.30, po niej Adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. 


