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 Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca i zbiórka na cele charytatywne. Zgodnie z 

rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa, Henryka Hosera ofiary z dzisiejszej 

zbiórki przekazujemy przez pośrednictwo Kurii Warszawsko-Praskiej na le-
czenie i rehabilitację chorych dzieci. 

 Jutro Ks. Robert wyjeżdża z ministrantami i ich rodzicami w Sudety. Pamię-

tajmy o nich w modlitwie. 

 Planujemy powstanie w naszej Parafii kręgów małżeństw Oazy Rodzin. Pro-

simy o przemyślenie, które małżeństwa z naszej Parafii Pan Jezus zaprosiłby 

do głębszego zaopiekowania się życiem rodzinnym i małżeńskim.  

 W sąsiedniej parafii Załubice jest od tej niedzieli nowy proboszcz, ks. Woj-

ciech Stępień. Ma 22 lata kapłaństwa. 

 Trwa ufundowana przez nas wszystkich Msza święta gregoriańska za ks. Ka-
nonika Zbigniewa Brzozowskiego. Zapraszamy w dni powszednie na godzinę 

17.00 do wspólnej modlitwy. 

 W najbliższy piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30, następnie Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi świętej. 

 Spotkanie ministrantów młodszych w przyszłą niedzielę o godz. 13.30  

w Białobrzegach. 

 W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. 50 więc Jubileuszowy. Bedzie to szczególny czas modlitwy o trzeź-

wość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. 

 Były Proboszcz z Nieporętu, a obecnie Proboszcz z Jabłonny organizuje Piel-

grzymkę do Ziemi Świętej w październiku tego roku. Bliższe informacje pod 

nr tel. ks. Jerzy 600 246 131 

 Policja prosi, aby przez internet wskazywać miejsca, które w ocenie miesz-

kańców są niebezpieczne czy uciążliwe. Pozwoli to stworzyć Mapę Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. Można np. wskazywać złą organizację ruchu drogowego, 
miejsca przekraczania niedozwolonej prędkości, miejsca niebezpieczne, dzi-

kie wysypiska śmieci, itp. Więcej informacji na stronie www.policja.pl 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dbajmy, aby w katolickich domach 

były na stałe obecne tygodniki katolickie. 

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

przy wyjściu.  


