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OGŁOSZENIA 

III NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU (19.03.2017) 

• Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca. Po Mszy świętej będzie tradycyjna zbiórka na cele 
charytatywne. Część ofiar przeznaczymy zgodnie z rozporządzeniem Episkopatu na mi-
sje a część na potrzeby naszej parafialnej Caritas. 

• Dzisiaj spotkanie ministrantów młodszych o godz. 13.30 w Białobrzegach 

• Zapraszamy do uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej w 
piątki w Białobrzegach o godz. 17.30 a w Ryni o godz. 17.00 i Gorzkich Żalach w nie-
dzielę w Białobrzegach o godz. 8.00, a w Ryni o godz. 10.00.  

• Jutro przypada liturgiczna uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP, z tej racji już dziś 
składamy najlepsze życzenia wszystkim Józefom, w tym także naszemu p. Organiście :) 

• W najbliższy czwartek i następne dni świętować będziemy 25-lecie powstania Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. (List Arcybiskupa Hosera)  

• W najbliższą sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i zarazem Dzień 
Świętości Życia. Tego dnia na Mszy o godz. 17.00 wielu z nas złoży swoją deklarację 
podjęcia 9 miesięcznej modlitwy i ofiary w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Nienaro-
dzonego. Zapraszam wszystkich już zapisanych – którzy mogą przybyć – na tę sobotnią 
Mszę św. ze świecą (może być gromnica) i tekstem modlitwy wręczonym podczas zapi-
sów. Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do grona modlących się w intencji 
dzieci poczętych ale jeszcze nienarodzonych, których życie jest zagrożone zabiciem w 
łonie mamy zapraszamy, do zapisywania się - dziś po Mszach św. przed kościołem lub 
w sobotę przed Mszą św. u p. Basi Jankojć. Przypominamy, że w Duchowej Adopcji cho-
dzi o codzienne odmawianie krótkiej dołączonej modlitwy oraz 1 dziesiątki różańca, a 
także dobrowolne drobne umartwienie, czy dobry czyn a to wszystko przez 9 miesięcy, 
czyli tyle i dziecko przebywa w łonie mamy.  

• Dzieci chętne, aby dołączyć do grona służących już przy ołtarzu ministrantów, zapra-
szamy do zapisywania się u naszych księży. 

• Zachęcamy do nabywania wielkanocnych świec Caritas. Dochód przeznaczony jest na 
dzieła charytatywne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Mamy trzy rodzaje świec: paschaliki 
z napisami za 10 złotych oraz jajka i słupki z dekoracją baranka za 12 złotych.  

• Rekolekcje w naszej parafii będą od piątej niedzieli Wielkiego Postu czyli od 2-ego 
kwietnia i potrwają do wtorku. Prosimy rezerwować sobie te dni w swoich planach na 
spotkania rekolekcyjne. Msze z nauką rekolekcyjną będą w poniedziałek i wtorek w Bia-
łobrzegach o godz. 8.30 i 18.30 a w Ryni o godz. 17.00 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Mamy nowego Małego Gościa Niedzielnego 

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


