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 Dziękujemy wszystkim, którzy uświetnili spotkanie opłatkowe Żywego Różańca przed 

tygodniem swoimi potrawami i obecnością.  

 Dziś Dzień Dziadka. Serdeczne życzenia dla nich i Babć, które wczoraj miały swój 

dzień.  

 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 wystąpią dzieci z naszej szkoły Podstawowej i za-

prezentują nam piękne jasełka. Zapraszamy. 

 Zakończyły się w tym tygodniu odwiedziny duszpasterskie. Przyjęło nas mniej osób 
niż w zeszłym roku, ale ci, którzy nas przyjmują, są coraz bardziej serdeczni i życzli-

wi. Bóg zapłać wszystkim tym, którzy nas przyjęli, dziękujemy za poświęcony czas, 
ofiary, wspólną modlitwę i obecność. Niektórzy zwalniali się z pracy żeby przyjąć ka-

płana, tym bardziej jesteśmy wdzięczni. Bóg zapłać. 

 Na Msze świętą gregoriańską za ks. Kanonika Zbigniewa Brzozowskiego, wieloletniego 

proboszcza z Nieporętu zebraliśmy ponad 600 złotych. Dziękujemy. Gregorianka bę-
dzie odprawiana w lutym. 

 Prosimy o modlitwę za naszego sąsiada, ks. Feliksa Chudzika z Załubic, który leży w 
szpitalu po wypadku samochodowym. Utrzymujący się od kilku dni bardzo poważny 

stan chorego nie ulega zasadniczej poprawie. 

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

cja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. 

 W rozpoczętym tygodniu w liturgii wspominamy: 

o We wtorek – Św. Franciszka Salezego 

o W środę – Święto Nawrócenia Św. Pawła 
o W czwartek – Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 

o W piątek – Bł. Jerzego Matulewicza 
o W sobotę – Św. Tomasza z Akwinu 

 Za tydzień na Mszy św. o godz. 12.30 wystąpi w naszej Parafii chór „Echo Nieporętu” 
a po Mszy zaprezentuje dla nas koncert kolęd. 

 Za dwa tygodnia zapraszamy na spotkanie rodziców i dzieci, które mają przystąpić do 
I-szej Komunii Świętej. 

 Otrzymaliśmy zaproszenie dla naszych parafian na koncert muzyki gospel w wykona-
niu zespołu TGD oraz mieszkańców gminy Nieporęt w niedzielę 5 lutego o godz. 19.00 

w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym. 

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

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


