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OGŁOSZENIA 

I NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU (05.03.2017) 

 Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie + ks. Krzysztofa i wszyst-
kim, którzy się pomodlili za niego. Bóg zapłać za ofiary na wspólny wieniec i Mszę 
świętą gregoriańską za duszę ks. Krzysztofa, którą rozpoczniemy od 18 kwietnia. 
Dziękujemy też za pierwsze pomysły projektów tablicy upamiętniającej postać  
ks. Krzysztofa. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i propozycje. 

 Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania Kół Żywego Różańcowego w Bia-
łobrzegach po Mszy o 8.30 a w Ryni po Mszy o 10.30. 

 Spotkanie dla rodziców i dzieci mających w tym roku pierwszą Komunię Świętą na 
Mszy Świętej o godz. 12.30. 

 Zapraszamy do uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżo-
wej w piątki w Białobrzegach o godz. 17.30 a w Ryni o godz. 17.00 i Gorzkich Ża-
lach w niedzielę w Białobrzegach o godz. 8.00, a w Ryni o godz. 10.00.  

 Trwa modlitwa za + ks. kan. Zbigniewa Brzozowskiego w sprawowanych za niego 
każdego dnia Mszach gregoriańskich. W tym tygodniu o godz. 17.00, wyjątkowo 
w czwartek i sobotę o 17.30. 

 W najbliższą sobotę spotkanie Bierzmowanych o godz. 12.30 na plebanii. 

 25 marca wypada Zwiastowanie Pańskie – dzień świętości życia, a w naszej parafii 
dzień uroczystego rozpoczęcia Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Od 
przyszłej niedzieli rozpoczniemy zapisy chętnych do Duchowej Adopcji. Dzieło to 
polega na 9 miesięcznym towarzyszeniu swoją modlitwą jednemu nienarodzo-
nemu dziecku, którego imię znane jest tylko Bogu, a życie zagrożone zabiciem w 
łonie matki. Zapisy prowadzić będzie Pani Basia Jankojć. 

 Dzieci chętne, aby dołączyć do grona służących już przy ołtarzu ministrantów, za-
praszamy do zapisywania się u naszych księży. 

 Za tydzień 12 marca o g. 12.30 w Par. NMP Królowej w Józefowie k/Legionowa ks. 
Biskup Kazimierz Romaniuk dokona uroczystego poświęcenia figury św. Michała 
Archanioła z Gargano. Ks. Proboszcz i wspólnota parafialna zaprasza do wspól-
nego przeżywania tego duchowego wydarzenia. 

 Rekolekcje w naszej parafii będą od piątej niedzieli Wielkiego Postu. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.  

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


