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OGŁOSZENIA 

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA (07.05.2017) 

• Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Kazania głosi ojciec Piotr Zajączkowski, kapucyn z 
Zakroczymia. Spotkanie Kół Różańcowych w Białobrzegach po Mszy św. o 8.30 a w Ryni 
po Mszy św. o 10.30.  

• Dziś o 15.00 spotkanie Rady Parafialnej. Prosimy o przybycie. 

• Trwają nabożeństwa majowe, w niedzielę i uroczystości w Białobrzegach o godz. 8.00 
a w Ryni o godz. 10.00. W dni zwykłe w Białobrzegach o 17.30 a w Ryni o 17.00. W 
imieniu Matki Bożej zapraszamy na to nabożeństwo.  

• W poniedziałek Uroczystość Świętego Stanisława, głównego patrona Polski. 

• W piątek jest drugi piątek miesiąca. Wieczór Uwielbienia o godz. 19.30 

• W sobotę spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o 12.30 na plebanii. 

• 13 maja 2017 r. w stulecie Objawień Fatimskich odbędzie się Zjazd Kół Żywego Różańca 
w Radzyminie. Z naszej Parafii pojedzie tam autokar. Zapisy u pani Basi Jankojć.  

• Za tydzień taca na Seminarium Duchowne. Pamiętajmy w modlitwie, aby wypraszać 
nowe powołania do służby w Kościele. 

• Spotkanie ministrantów młodszych w przyszłą niedzielę o godz. 13.30 w Białobrze-
gach. Proszę aby rodzice poinformowali naszych ministrantów czy będą w Białobrze-
gach na Uroczystości Bożego Ciała (15 czerwca). 

• Rada Gminy Nieporęt zaprasza do udziału w Referendum Gminnym, w którym wypo-
wiemy się jako mieszkańcy, czy chcielibyśmy być nadal mieszkańcami samodzielnej 
Gminy Nieporęt czy też chcielibyśmy zostać włączeni do Metropolii Warszawskiej. Re-
ferendum odbędzie się 14 maja w godz. 7.00-21.00. W Ryni będzie zapewniony trans-
port do Lokalu wyborczego w Białobrzegach spod Kościoła bezpośrednio po Mszy 
Świętej.  

• Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Proboszcza odbędzie się 28 maja na Mszy Świę-
tej o godz. 12.30. Po Mszy świętej planujemy imprezę parafialna, na którą zapraszamy 
wszystkich parafian i ewentualnych gości. Prosimy też o pomoc. Stanowiska gastrono-
miczne umieścilibyśmy wokół kościoła w Białobrzegach. Gdyby ktoś miał duże parasole 
barowe, byłoby zabezpieczenie przed słońcem i deszczem. Przydałoby się trochę krze-
seł turystycznych i stolików, zwłaszcza dla starszych parafian. Gdyby kilku mężczyzn 
miało sprawne grille i umiejętności grillowania, to Proboszcz zakupił by węgiel i mięsa 
do grillowania i można byłoby zrobić trochę stanowisk z grillowanym jedzeniem. 
Gdyby kilka pań przygotowało trochę sałatek albo ciast, to ubogacilibyśmy nasze 
menu. Ksiądz proboszcz dokupiłby zapas kawy herbaty i napoi. Mile by było, gdyby 
dzieci i młodzież przygotowały jakieś występy wokalne albo karaoke. Prosimy o inne 
pomysły. Mile widziana każda inicjatywa. 

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

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


