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OGŁOSZENIA 

NIEDZIELA  PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ (09.04.2017) 

• Dzisiaj 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. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kwiaty do Grobu Pańskiego, przy 
tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu palm na dzisiejszą niedzielę. Bóg zapłać. 

• Prosimy osoby, które prowadziły co roku zbiórkę na kwiaty do Grobu Pańskiego, aby także w tym roku 
zechciały zebrać ofiary na ten cel. Dziękujemy zbierającym i ofiarodawcom. 

• Dziś spotkanie ministrantów o godz. 13.30. Proszę rodziców o poinformowanie ministrantów czy pod-
czas świąt będą u nas w parafii i w jakie dni. Jednocześnie informujemy też rodziców, że w tym tygodniu 
będą organizowane próby liturgiczne dla naszych ministrantów przed naszymi uroczystościami w Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. 

• Za nami czas Rekolekcji Parafialnych i szkolnych. Bóg zapłać uczestniczącym w tym ważnym duchowo 
czasie. Bóg zapałać również dyrekcji, nauczycielom, pani katechetce i rodzicom za pomoc w organiza-
cji rekolekcji dla dzieci w szkole i w kościele. Dziękujemy też osobom, które poprowadziły kuchnię 
podczas rekolekcji. 

• Spowiedź święta dla tych, którzy z ważnych przyczyn nie wyspowiadali się podczas rekolekcji, w Wielką 
Środę o godz. 16.30. Wszelkie sprawy kancelaryjne po Mszy św. do Wielkiej Środy włącznie. 

• Jutro nasz Ks. Proboszcz Marek obchodzi swoją 50 rocznicę urodzin. Zapraszamy zatem gorąco na Mszę 
świętą w poniedziałek o godz. 17.00 sprawowaną właśnie przez naszego dostojnego Jubilata.  

• Rozpoczynamy Wielki Tydzień, czas najważniejszych świąt dla chrześcijan. Program wydarzeń tego ty-
godnia można znaleźć na kartkach, które rozdawaliśmy podczas wizyty duszpasterskiej oraz w gablocie 
przed kościołem.  

• W Wielki Czwartek po zakończeniu Mszy świętej chcemy zorganizować całonocne czuwanie przed Naj-
świetszym Sakramentem w kaplicy Adoracji, ta Adoracja będzie kontynuowana również w Piątek od 
godz. 8.00 do 15.15. Ponieważ w tym roku nie będzie Oazy musimy ogarnąć czuwanie własnymi siłami. 
Zapraszamy zatem do zapisywania się na określone godziny czuwania. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do odwiedzenia Pana Jezusa a lista zapisanych osób ma tylko pomóc aby Pan Jezus nie pozostał sam.  

• W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia, nowenna w Wlk Piątek i Sobotę 
o godz. 15.00, a w Niedzielę Zmartwychwstania również o godz. 15.00 ale przy Krzyżu na Osiedlu Woj. 

• W Wielki Piątek podczas Drogi Krzyżowej ulicami naszej miejscowości chcemy poświęcić odnowiony 
krzyż stojący przy szkole i figurę Chrystusa, która na nim zawiśnie. Bóg zapłać Panom Krystianowi  
Stęplikowskiemu i Andrzejowi Sochockiemu za przeprowadzenie konserwacji tego krzyża. 

• Ze spraw materialnych: w Białobrzegach dodaliśmy 2 krzyżyki na ścianie. W ten sposób mamy możli-
wość poprowadzenia drogi Krzyżowej na dwa sposoby. Bóg zapłać panu Waldemarowi Szczechow-
skiemu za bezpłatne wykonanie tych dwóch krzyży. 

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

• Przy zakrystii można jeszcze 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 ro-
dzaju kamienia na tablicę upamiętniającą postać ks. Krzysztofa Krzesińskiego. 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.  

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


