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OGŁOSZENIA 

7 NIEDZIELA WIELKANOCNA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (28.05.2017) 

• Dziś niedziela Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Obchodzimy także Jubileusz 25-lecia ka-
płaństwa naszego ks. Proboszcza. O godz. 12.30 jubileuszowa Msza św. a po niej ok. 13.45 
Piknik Parafialny na terenie za kościołem. Zapraszamy gorąco wszystkich parafian, bez 
wyjątku i gości.  

• Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i pomogą jeszcze w przeprowadzeniu Pikniku Pa-
rafialnego. Szczegółowe podziękowania będą na Uroczystości Bożego Ciała. Bardzo pro-
simy też o męską pomoc w złożeniu namiotów i sprzątnięciu terenu w poniedziałek od 
godz. 19.00. Im będzie nas więcej tym szybciej to pójdzie. Prosimy nie zostawiajcie nas z 
tym wszystkim samych. 

• W środę 31 maja święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

• Najbliższy czwartek to Dzień Dziecka. 

• W piątek jest pierwszy piątek miesiąca. Sakrament Pojednania przed Mszami świętymi. 
Tego dnia Msze w Ryni o 17.00 a w Białobrzegach o godz. 18.30. Po tych Mszach nabo-
żeństwo czerwcowe, w Białobrzegach przedłużone o adorację do godz. 20.00. 

• Kończą się nabożeństwa majowe. Po nich nastąpią  nabożeństwa czerwcowe, poświęcone 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy na te nabożeństwa: w niedzielę w Biało-
brzegach 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.  

• Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego podczas naszych nabo-
żeństw majowych. Przygotowujemy się do przyjścia Ducha Pocieszyciela. 

• Za tydzień Uroczystość Zesłanie Ducha świętego. W Wigilie Uroczystości zapraszamy do 
Kościoła w Białobrzegach na modlitewne czuwanie. Zacznie się ono o 21.30 a zakończy 
Mszą świętą o północy. Modlić się będziemy przede wszystkim o dary Ducha Przenaj-
świętszego dla dzieci pierwszokomunijnych, dzieci dorastających, naszych dzieci chrzest-
nych, naszej młodzieży oraz wszystkich podejmujących ważne decyzje życiowe. 

• Za tydzień na Mszy o 12.30 pierwszą Komunie przyjmą dzieci z klasy 3A. Próby dla tych 
dzieci w najbliższy poniedziałek i wtorek o godz. 17.00 oraz w sobotę po spowiedzi. Spo-
wiedź dla klasy 3A i ich bliskich w sobotę 3 VI o godz. 9.00. Pierwsza próba dla klasy 3B w 
środę o godz. 17.00 a kolejne w przyszłym tygodniu. Plan prób i całego białego tygodnia 
jest na tablicy ogłoszeń i umieszczony na stronie internetowej naszej parafii. 

• Za tydzień przeżywamy Święto Dziękczynienia. Na stoliku obok prasy będzie stała puszka 
na ofiary przeznaczone na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.  

• Można się jeszcze zapisywać u Pani Basi Jankojć na pielgrzymkę Kół Różańcowych na Jasną 
Górę 3 czerwca. Wyjazd o godz. 4.30 rano. 

• 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. 


