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OGŁOSZENIA 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (16.04.2017) 
• Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli święte Triduum Paschalne. Przede wszystkim Księdzu Robertowi i oso-

bom przygotowującym przepiękne dekoracje Ciemnicy i Grobu Pańskiego, tak w Białobrzegach, jak i w Ryni. 

Wielki Bóg zapłać naszej służbie liturgicznej, która wzięła na siebie wielki wysiłek i podołała zadaniu. Panu Orga-

niście dziękujemy za przygotowanie śpiewów. Bóg zapłać paniom sprzątającym i dekorującym kwiatami kościół 

oraz naszym parafialnym fotografom za podsyłanie zdjęć. Dziękujemy panom, którzy posłużyli w Wielki Czwartek 

do umycia nóg. Byli to w większości ojcowie naszych ministrantów, którzy nie odmówili tej posługi.  

• Dziękujemy Policji i Straży Gminnej z Nieporętu za umożliwienie odbycia Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek. Dzię-

kuję wszystkim, którzy nieśli krzyż, czytali poszczególne stacje oraz niosącymi nagłośnienia, szczególnie naszemu 

Kołu Wędkarskiemu nr 30, którzy zadbali o nagłośnienie. Oni też przygotowali ognisko i ciernie na Wigilię Pas-

chalną. Bóg zapłać. 

• Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w Uroczystościach Zmartwychwstania, nieśli baldachim, chorągwie, służyli 

pomocą. Dziękuję wraz z księdzem Robertem także wszystkim parafianom i gościom za wspólną modlitwę – 

szczególnie czuwanie nocne.  

• Dziękuję rodzicom i dzieciom przeżywającym rocznicę I Komunii świętej za dar ołtarza. Jest to kij teleskopowy i 

szczotki do czyszczenia pajęczyn nad wejściem do kościoła. 

• Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego. Szczególnie dziękujemy tym osobo, które 

zbierały ofiary na kwiaty w swoich blokach i na ulicach. Dziękujemy też tym osobom, których nie wymieniliśmy 

niech Bóg będzie dla Was nagrodą. 

• W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia. Dziś w Niedzielę oraz poniedziałek wielka-

nocny o godz. 15.00, nowenna będzie przy Krzyżu na Osiedlu Wojskowym, a od wtorku do soboty po Mszy św. 

wieczornej. 

• W poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy świętych jest niedzielny. 

• We wtorek wypada 18 dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.00 na comiesięczną Mszę świętą poświęconą 

naszej Patronce, Błogosławionej Karolinie. Msza święta będzie powiązana z modlitwa o uzdrowienie, nabożeń-

stwem do bł. Karoliny i obrzędem ucałowania relikwii. Intencje, prośby, ku czci Błogosławionej Karoliny, które 

ofiarować będziemy podczas Mszy św. i odczytywać podczas nabożeństwa można wrzucać do przygotowanej 

skrzynki, która znajduje się na kracie przy wejściu.  

• We wtorek także rozpoczyna się ufundowana przez nas wszystkich Msza święta gregoriańska za ks. Kanonika 

Krzysztofa Krzesińskiego. Zapraszamy przez 30 dni - także w dni powszednie - do wspólnej modlitwy za budowni-

czego i pierwszego Proboszcza naszej parafii. 

• W najbliższy piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30, następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością 

spowiedzi świętej. Z racji Oktawy Wielkiej Nocy, która jest jedną wielką uroczystością Zmartwychwstania Chry-

stusa obchodzoną przez 8 dni, w ten piątek nie ma obowiązku powstrzymania się od pokarmów mięsnych.  

• Dzisiaj jest trzecia niedziela miesiąca, ale z racji Wielkanocy nie przeprowadzamy składki na cele charytatywne. 

Pragnę tylko poinformować, że na te święta jako parafia ufundowaliśmy 32 świąteczne paczki żywnościowe za 

sumę ponad 1700 złotych. Bóg zapłać za waszą wrażliwość i ofiary.  

• Zachęcamy do nabywania świątecznej prasy katolickiej. 

• Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki. 


