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OGŁOSZENIA 

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA (14.05.2017) 

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

• Dziś spotkanie ministrantów młodszych o godz. 13.30 w Białobrzegach. Proszę, aby 
rodzice poinformowali naszych ministrantów czy będą w Białobrzegach na Uroczysto-
ści 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. W 
Ryni jest zapewniony transport do Lokalu wyborczego w Białobrzegach spod Kościoła 
bezpośrednio po Mszy Świętej.  

• We wtorek przypada Uroczystość Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, pa-
trona metropolii warszawskiej oraz całej naszej ojczyzny. 

• 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 czwartek przypada 18 dzień maja, w naszej parafii, jak co miesiąc, jest to dzień po-
święcony naszej Patronce Bł. Karolinie. Zapraszamy na Msze św. ku jej czci z modlitwą 
o uzdrowienie o godz. 17.00, po Mszy nabożeństwo majowe połączone z modlitwą 
przed relikwiami naszej patronki, a na koniec indywidualne błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem i możliwość ucałowania relikwii naszej patronki. Intencje za 
wstawiennictwem bł. Karoliny, w których modlić się będziemy podczas Mszy i od czy-
tywać w czasie nabożeństwa można składać do skarbony na kracie przy zakrystii. 

• Odbyła się Rada Parafialna. Omówiliśmy plany duszpasterskie i gospodarcze. Najbliż-
sze inwestycje to tablica komemoratywna dla ks. Krzysztofa, wymiana pieca central-
nego ogrzewania i w miarę możliwości finansowych stopniowe zadbanie o kostkę bru-
kową wokół kościoła. 

• Gdyby byli zainteresowani pielgrzymką na Maltę 14-21.10.2017, bliższych informacji 
udziela ks. Proboszcz. 

• Jubileusz 25-lecia kapłaństwa księdza Proboszcza odbędzie się 28 maja na Mszy Świę-
tej o godz. 12.30. Po Mszy świętej planujemy imprezę parafialną, na którą zapraszamy 
wszystkich parafian i ewentualnych gości. Prosimy też o pomoc i o pomysły, które 
można zgłaszać do obojga sołtysów. Mile widziana każda inicjatywa. Zapraszam chęt-
nych, tak panie jak i panów, którzy chcieliby konkretnie zaangażować się w organizację 
tego jubileuszu do pozostania na chwilę po Mszy św. w kościele. 

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

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


