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 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Także w naszej parafii kilka 

rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej 
pracy i zarobków. W telewizji wciąż widzimy dramat tysięcy rodzin opuszczających 

swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otaczamy ich dzisiaj szcze-
gólną modlitwą. 

 Trwają odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. W poniedziałek będziemy w Ryni - 

na ulicy Radzymińskiej, Stegny, Polnej i Wczasowej, we wtorek - w Białobrzegach na 
ulicy Wczasowej, w środę - kolęda na zamówienie. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy 

nas przyjęli dotychczas za poświęcony czas, ofiary, wspólną modlitwę i rozmowę.  

 Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca i planowana była zbiórka na cele charytatywne. 

Ustaliliśmy jednak z Radą Parafialną, że tę styczniową składkę wyjątkowo przezna-
czymy na Msze świętą gregoriańską za ks. Kanonika Zbigniewa Brzozowskiego, wielo-

letniego proboszcza z Nieporętu. Ks. Brzozowski posługiwał także dla naszych parafian 
i chcemy podarować mu od parafii Białobrzegi taki prezent, wyraz życzliwości i 

wdzięczności. Wszystkie więc ofiary zebrane dziś przez Panią Basię Jankojć przed ko-
ściołem zostają przeznaczone na te gregoriankę czyli 30 kolejnych Mszy świętych. Bóg 

zapłać. 

 Przed kościołem będą też obecni młodzi woluntariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Informujemy, że ksiądz Proboszcz wyraził na to zgodę a dzieci są pod opieką 
nauczycieli z naszej szkoły. 

 Dzisiaj  po Mszy św. o godz. 12.30 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Żywy Róża-

niec na godz. 13.30.  

 Od (środy) 18.01 do 25.01 trwać będzie w całym Kościele Tydzień Ekumeniczny. Bę-

dziemy modlić się o jedność chrześcijan. 

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

cja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. 

 W sobotę (21.01) przypadnie Dzień Babci, a w niedzielę (22.01.) Dzień Dziadka. 

Wnuki i wnuczki pamiętajcie o nich, żyjącym złóżcie życzenia a za zmarłych pomódlcie 
się, aby byli w niebie.  

 Spotkanie kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w sobotę 21 stycznia o godz. 
12.30. 

 Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.30 wystąpią dzieci z naszej szkoły Podstawowej i 
zaprezentują nam piękne jasełka. Warto je zobaczyć. 

 Za tydzień ks. Proboszcz przedstawi podczas nabożeństw podsumowanie duszpaster-
skie i ekonomiczne Roku Pańskiego 2016 w naszej Parafii. 

 Za dwa tygodnie na Mszy św. o godz. 12.30 wystąpi w naszej Parafii chór „Echo Nie-

porętu” a po Mszy zaprezentuje dla nas koncert kolęd. 

 Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego”, „Trzeźwymi Bądźcie” i „Idziemy”. 

  Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo, nawiedzenie stajenki i po lizaki.  


