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 Dzisiaj Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Zaczyna-

my w kalendarzu liturgicznym okres zwykły. Można jednak śpiewać kolędy do 2 lute-
go.  

 Dziś podczas Mszy św. o godz. 12.30, uroczyście włączamy sześciu kandydatów do 
grona ministrantów.  

 Spotkanie dla dzieci Pierwszokomunijnych i rodziców o godz. 12.30. 

 Spotkanie Rady Parafialnej także dziś o godz. 16.00.  

 W najbliższy piątek Msze św. w Białobrzegach o godz. 7.15 i 18.30. Następnie Adora-

cja Najświętszego Sakramentu i od godz. 19.30 do 21.00 Wieczór Modlitwy Uwielbie-
nia. W tym czasie również możliwość spowiedzi św. 

 Trwają wizyty kolędowe. Dziękujemy wszystkim, którzy nas przyjęli. Bóg zapłać za 
ofiary i każdy wyraz życzliwości. Chcemy odwiedzić kolejne domy. O ile to możliwe, 

prosimy o przygotowanie na spotkanie kolędowe białego obrusa, Pisma świętego, wo-
dy święconej i kropidła (w przedsionku jest przygotowana woda święcona i butelecz-

ki). Uczniowie proszeni są o przygotowanie swoich zeszytów do katechezy. 

 Ze względu na wizyty duszpasterskie czyli kolędę i ciemne wieczory obowiązuje na-

stępujący porządek Mszy św.: 

 Za tydzień zapraszamy na spotkanie opłatkowe Żywy Różaniec na godz. 13.30.  

 Za tydzień trzecia niedziela miesiąca i zbiórka na cele charytatywne. Na pomoc świą-
teczną wydaliśmy 2000 zł. Zrobiliśmy 30 paczek i jednej rodzinie pomogliśmy finan-

sowo (na lekarstwa). 

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania jest przesunięte o tydzień ze względu na ko-

lędę, odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godz. 12.30. 

 Zachęcamy do czytania „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. 


