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OGŁOSZENIA 

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA (21.05.2017) 

• Dziś trzecia niedziela miesiąca, po Mszy św. tradycyjnie zbiórka na cele charytatywne. 

• Zapraszamy na nabożeństwa majowe, w niedzielę 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 piątek podczas nabożeństwa majowego rozpoczynamy nowennę przed Uroczysto-
ścią Zesłania Ducha Świętego. 

• W tym roku, z racji dwóch klas trzecich w naszej szkole będziemy I Komunię obchodzić 
przez dwie niedziele z rzędu: 4 i 11 czerwca. Z tej racji, że to już za dwa tygodnie przy-
pominamy rodzicom, że próby klasy 3A rozpoczną się już w poniedziałek za tydzień  
29 maja, a dla klasy 3B w środę 31 maja. Plan prób i całego białego tygodnia dla obu 
klas wywieszony jest na tablicy ogłoszeń przed kościołem i umieszczony na stronie  
internetowej naszej parafii. 

• W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, tego dnia 
będziemy obchodzić Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego ks. Proboszcza. O godz. 
12.30 Msza św. a po niej ok. 13.45 Piknik Parafialny na terenie za kościołem. Zapra-
szamy gorąco wszystkich parafian, bez wyjątku i ewentualnych gości. Niech nas będzie 
naprawdę dużo. W programie każdy znajdzie dla siebie coś smacznego, oraz dużo za-
bawy i muzyki tak dla dużych jak i małych. 

• Z racji jubileuszu, czyli o godz. 12.30 może być problem z parkowaniem samochodów. 
Policja co prawda otrzymała informację o ewentualnej konieczności parkowania na 
poboczu drogi, zachęcamy jednak, aby kto może przyszedł tego dnia do kościoła pie-
szo. Kierowców zaś, którzy będą parkować samochody na zjeździe do plebanii, prosimy 
o parkowanie ich maksymalnie z lewej strony, aby od strony kościoła pozostało szero-
kie przejście.  

• Osoby które zgłosiły się już do pomocy przy organizacji naszego jubileuszu prosimy  
o przyjście na spotkanie organizacyjne w najbliższy wtorek na godz. 19.00 do baru La-
guna na ul. Wczasowej. Zapraszam też chętnych, którzy chcieliby pomóc a jeszcze się 
nie zdeklarowali. 

• Potrzebujemy pomocy panów do koszenia trawy wokół kościoła i za kościołem na nasz 
jubileusz w najbliższy czwartek na godz. 18.00 oraz do ustawiania namiotów, stołów  
i ławek w sobotę na godz. 15.00. Prosimy o pomoc. 

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

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

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


