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OGŁOSZENIA 

V NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU (02.04.2017) 

• Od dziś w naszej Parafii rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Potrwają do wtorku. Msze 
z nauką rekolekcyjną będą w poniedziałek i wtorek w Białobrzegach o godz. 8.30 i 18.30 a w 
Ryni o godz. 17.00. Dzieci są zaproszone na rekolekcje szkolne w poniedziałek i wtorek na 
godzinę 10.00. Do spowiedzi rekolekcyjnej zapraszamy w poniedziałek i wtorek zawsze pięt-
naście minut przed Eucharystią. W te dni będzie zawsze spowiadać przynajmniej jeden ksiądz 
spoza Parafii. Rekolekcje stanowią czas łaski. Nie odkładajmy spowiedzi na potem. Ofiary zło-
żone w poniedziałek na tace przeznaczamy na koszty organizacji rekolekcji. Rekolekcje pro-
wadzi ks. Paweł Rossa, polski kapłan pracujący obecnie na Ukrainie. Ofiary złożone we wtorek 
przekażemy w całości Rekolekcjoniście. Zważywszy na trudną sytuacje ekonomiczną na Ukra-
inie nasze wsparcie finansowe będzie miało konkretne znaczenie. Pamiętajmy też o modlitwie 
za ks. Pawła. 

• Dziś także z racji pierwszej niedzieli miesiąca Spotkanie Kół Żywego Różańcowego w Biało-
brzegach po Mszy o 8.30 a w Ryni po Mszy o 10.30. 

• Również dzisiaj spotkanie rodziców i dzieci Komunijnych na Mszy św. o godz. 12.30. 

• W najbliższy piątek, pierwszy piątek miesiąca Msze św. o godz. 17.00 w Ryni a w Białobrze-
gach o 18.30. Droga Krzyżowa wyjątkowo w Ryni o 17.30 a w Białobrzegach o godz. 19.00 

• W sobotę kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania na plebanii o 
godz. 12.30 

• Za tydzień Niedziela Palmowa. W Białobrzegach i Ryni będą sprzedawane palmy. Dobrowolna 
ofiara złożona za palmę w Białobrzegach przeznaczona będzie na kwiaty ozdabiające kościół 
w całym roku a w Ryni posłuży na docieplenie ławek w Kościele. 

• Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę w Białobrzegach o godz. 8.00 a w Ryni 
o 10.00 

• Zachęcamy do zadbania sakramentalnego naszych chorych, którzy dawno nie byli u spowiedzi 
i Komunii świętej. Okres świąteczny jest do tego najlepsza okazją. Można podejść do zakrystii 
lub umówić się telefonicznie, aby kapłan przyjechał do domu i pomógł choremu przygotować 
się do spowiedzi i ją odbyć. 

• Obowiązkowe przedświąteczne spotkanie ministrantów młodszych i starszych w przyszłą nie-
dzielę o godz. 13.30. Proszę rodziców o poinformowanie ministrantów czy podczas świąt będą 
u nas w parafii.  

• Przy zakrystii można nabyć wielkanocne świece Caritas. Paschaliki z napisami, w cenie 10 zł. 
oraz w kształcie jajek i słupków z dekoracją baranka w cenie 12 zł.  

• Członków Rady Parafialnej prosimy o zajrzenie w dogodnym czasie na plebanię w sprawie 
wyboru rodzaju kamienia na tablicę upamiętniającą postać ks. Krzysztofa Krzesińskiego. 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Niech w katolickich domach na stałe będą obecne 
katolickie czasopisma. 

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


