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OGŁOSZENIA 

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA (30.04.2017) 

• Dzisiaj jest w całej Polsce obchodzona Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona Tydzień 
Biblijny. Zapraszam, abyśmy w tym tygodniu znaleźli czas na lekturę Ksiąg Na-
tchnionych. 

• 1 maja nie ma żadnego święta kościelnego. Zaczynają się jednak nabożeństwa 
majowe. W imieniu Matki Bożej zapraszam na nie. Nabożeństwa majowe będą w 
niedzielę i Uroczystości w Białobrzegach o godz. 8.00 a w Ryni o godz. 10.00. W 
dni zwykłe zapraszam w Białobrzegach na 17.30 a w Ryni na 17.00. 

• We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Modlitwą ogarniamy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. 
Zachęcam do wywieszenia flag. 

• W najbliższą środę, 3 maja przeżywamy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, patronki naszej Ojczyzny. Porządek Mszy świętych niedzielny.  

• W czwartek wspomnimy w liturgii św. Floriana, patrona naszej Diecezji. 

• 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 nabożeństwo majowe, w Białobrzegach przedłużone o adorację do godz. 
20.00. 

• W sobotę, 6 maja, święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy udowodnili, że nawet 
słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. W tę sobotę odwie-
dzimy naszych chorych od godz. 9.00. 

• Za tydzień, 7 maja, pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na spotkania kół ró-
żańcowych w Białobrzegach po Mszy świętej o 8.30 a w Ryni po Mszy świętej o 
10.30. 

• Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w niedzielę 7 maja o godz. 15.00. Jednak 
przed tym spotkaniem zapraszam radnych także 3 maja na godzinę 9.30, na 
krótką, kilka minut trwającą naradę. Poprosiła o nią jedna radna. 

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

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. 

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


