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 Dziś spotkanie Żywego Różańca po Mszy o godz. 8.30, a w Ryni po Mszy o 10.30. 

 Dziś z racji wspomnienia św. Agaty, patronki ochraniającej swoją modlitwą domy i wiernych 
od pożarów i innych grożących niebezpieczeństw (powodzi, utonięcia, choroby), na zakończe-

nie Mszy św. poświęcimy chleb, który będzie można zabrać i ze czcią przechować w domu. 
Pamiętajmy, że nie jest to czynność magiczna, działająca sama z siebie. Ten poświęcony za 
wstawiennictwem św. Agaty chleb dopiero w połączeniu z naszą wiarą i modlitwą będzie 

ochroną wszystkich miejsc, gdzie zostanie położony, przed nieszczęściami i niebezpieczeń-
stwami.  

 Msza św. i spotkanie dla rodziców oraz dzieci komunijnych dziś o godz. 12.30. 

 Koncert muzyki gospel w wykonaniu zespołu TGD oraz mieszkańców gminy Nieporęt dziś  
o godz. 19.00 w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym. 

 Jak informowaliśmy w ostatnią niedzielę, organizujemy feryjny wyjazd dla ministrantów  
z naszej parafii na narty do Zieleńca i na inne ciekawe atrakcje na terenie Kotliny Kłodzkiej. 

Jest to podziękowanie im za ich piękną i wierną służbę. Chcielibyśmy aby ten wyjazd był do-
stępny zwłaszcza pod względem finansowym, nie obciążając zbytnio rodzin naszych mini-
strantów. Dlatego zwracamy się z prośbą do naszych parafian i gości o pomoc w zmniejszeniu 

kosztów tego wyjazdu. Po Mszy św. ministranci będą zbierali do puszek dobrowolne ofiary, 
które w całości będą przeznaczone na ten wyjazd. Otwarci jesteśmy też na ewentualnych 

sponsorów, którzy chcieliby np. opłacić taki wyjazd dla choćby jednego dziecka. Koszt wyjaz-
du to 700 zł. za osobę. 

 W najbliższy piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30, następnie Adoracja Najświętszego Sa-

kramentu z możliwością spowiedzi świętej, a następnie Wieczór Uwielbienia prowadzony przez 
wspólnotę Kościoła Domowego do godz. 21.00. 

 Kolejne spotkanie dla bierzmowanych w sobotę o 12.30 na plebanii. Informujemy również, że 
lista kandydatów do bierzmowania została już zamknięta. 

 W najbliższą sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, jest to jed-
nocześnie Światowy Dzień Chorego. Tego dnia będziemy chcieli modlić się za naszych chorych 
podczas Mszy św. o godz. 17.00. Podczas tej Mszy będzie też możliwość przyjęcia sakramentu 

chorych. Przy tej okazji przypominamy, że Sakrament ten ma na celu umocnienie chorego, 
dodanie pokoju i odwagi a niekiedy doprowadzenie do całkowitego uzdrowienia. Do tego sa-

kramentu może przystąpić każdy, bez względu na wiek, a warunkiem do jego przyjęcia jest 
stan łaski uświęcającej. Powodem może być ciężka lub przewlekła choroba, depresje, długo-
trwały zły stan zdrowia, podeszły wiek, zbliżający się poważny zabieg czy operacja, bądź też 

niebezpieczeństwo śmierci. Prosimy naszych parafian o umożliwienie przybycia na tę Mszę św. 
chorym z rodziny lub sąsiadom, których fizycznie można przywieźć. W pozostałych przypad-

kach kapłan może przybyć do domu chorego. Takie sytuacje prosimy zgłosić w zakrystii.  

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej parafiabialobrzegi.pl gdzie między 
innymi możemy zobaczyć cztery fotorelacje z minionych świąt Bożego Narodzenia a w najbliż-

szych dniach z jasełek odgrywanych w naszym kościele przez dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Białobrzegach. 

 Sołtys Wsi Białobrzegi zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w najbliższy ponie-
działek (6 lutego) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Białobrzegach w celu przeprowa-
dzenia wyboru uzupełniającego do rady sołeckiej oraz podjęcia uchwały w sprawie nadania 

nazwy ronda w Białobrzegach.  

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

  Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo przy ołtarzu i lizaki przy wyjściu.  


