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 Dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki MARYI. Jest to pierwszy dzień Roku Pań-

skiego 2017. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Błogosławieństwa Bożego. 

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

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

 Rozpoczynamy wizyty kolędowe. Stanowią one okazję do oddania Panu Bogu naszych 

rodzin oraz odegnania zła z naszych mieszkań. Będziemy wdzięczni tym, którzy ze-

chcą przyjąć duszpasterza i Pana Jezusa w osobie kapłana. Przypominamy, że ofiary 
składane wtedy na potrzeby parafii nie są czymś koniecznym. O ile to możliwe, prosi-

my o przygotowanie na spotkanie kolędowe białego obrusa, Pisma świętego, wody 
święconej i kropidła (w przedsionku jest przygotowana woda święcona i buteleczki). 

Uczniowie proszeni są o przygotowanie swoich zeszytów do katechezy. 

 6 stycznia mamy Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. Tego dnia kato-

licy są zobowiązani do udziału we Mszy świętej. W Uroczystość tą poświęcimy kredę i 

kadzidło. Porządek Mszy jest niedzielny. Nie ma natomiast Mszy o 20.00 i adoracji 

wieczornej. Tego dnia nie obowiązuje post piątkowy. Jest to pierwszy piątek miesiąca. 

Zachęcamy do przyjęcia  Komunii Świętej wynagradzającej. 

 Wizyty do chorych z racji pierwszego piątku umówimy indywidualnie. 

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

 Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Tego dnia kończy się okres Narodzenia Pań-
skiego. Można jednak śpiewać kolędy do 2 lutego. 

 W niedzielę, 8 stycznia podczas Mszy św. o godz. 12.30, pragniemy uroczyście włą-
czyć naszych sześciu kandydatów do grona już posługujących ministrantów w naszej 

parafii. Obowiązkowe spotkanie dla kandydatów w sobotę 7 stycznia o godz. 18.30.  

 W niedzielę za tydzień spotkanie dla dzieci Pierwszokomunijnych i rodziców o godz. 

12.30. 

 Spotkanie Rady Parafialnej będzie także w niedzielę, 8 stycznia 2017 o godz. 16.00. 

Serdecznie zapraszam wszystkich radnych. 

 Za dwa tygodnie zapraszamy na spotkanie opłatkowe Żywy Różaniec.  

 Zachęcamy do czytania „Małego Gościa Niedzielnego” i „Idziemy”. 

  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. 


