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OGŁOSZENIA 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (04.06.2017) 

• Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świętego, obok Triduum Paschalnego i Narodzenia Pańskiego 
największa Uroczystość w roku nazywana Zielonymi Świątkami. Przeżywamy zesłanie daru 
Ducha świętego na Apostołów, początki Kościoła oraz jego posłanie do wszystkich ludów  
i narodów. Dzisiejszą niedzielą kończymy też okres wielkanocny w całym Kościele. 

• Dziś przeżywamy także Święto Dziękczynienia. Na stoliku obok prasy stoi puszka na ofiary 
przeznaczone na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 

• Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zapraszamy dziś na spotkania Kół Żywego Różańca.  

• Podczas Mszy o godz. 12.30, dzieci z klasy 3A przyjmują I Komunię. Ich Biały Tydzień od jutra 
do środy włącznie o godz. 17.00 i ukoronowany Procesją Bożego Ciała 15 czerwca.  

• W poniedziałek mamy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.  

• Dziękujemy wszystkim za sympatyczny udział w Jubileuszu Księdza Proboszcza i zapraszamy 
na imieniny Księdza Roberta 7 czerwca, w środę, szczególnie na Mszę Świętą o godz. 17.00 .  

• W najbliższy czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana jest to dzień modlitwy 
i wdzięczności wszystkim kałanom.  

• Próba przed Komunią dla klasy 3B w czwartek o godz. 17.00, a spowiedź dla dzieci i ich bli-
skich w sobotę o godz. 9.00. Po spowiedzi kolejna próba przed uroczystością. Przy okazji dzię-
kujemy rodzicom klasy 3A za przygotowanie swoich dzieci do spowiedzi. Plan prób i całego 
białego tygodnia dla obu klas na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej parafii. 

• W piątek jest drugi piątek miesiąca. Msze o 17.00 i 18.30, następnie adoracja, a o godz. 
19.30 zacznie się Wieczór Modlitwy Uwielbienia, który potrwa do 21.00. Zapraszamy. 

• W sobotę kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 12.30. 

• Za tydzień Niedziela Najświętszej Trójcy. Na Mszy o 12.30 pierwszą Komunię przyjmą dzieci 
z klasy 3B. Potem będzie Biały Tydzień aż do czwartku. 

• W przyszłą niedzielę odbędzie się na terenie naszej parafii w godz. 8.30 - 11.30 ”Warsaw 
Triathlon”. Co w praktyce oznacza utrudnienia w ruchu samochodowym. Organizatorzy pro-
szą o wyrozumiałość, my również gdyby Msze św. z powodu blokad trochę się opóźniły 

• Również w przyszłą niedzielę w Warszawie na pl. Trzech Krzyży o godz. 12.30 odbędzie się 
„Marsz dla Życia i Rodziny”. Zachęcamy do udziału wszystkich parafian, a szczególnie rodziny 
z dziećmi. Informacje na plakacie w gablocie i na ulotkach przy gazetach. 

• 15 czerwca przypada Boże Ciało. Mszę św. planujemy jak zwykle przy Klubie Garnizonowym, 
natomiast ze względu na remont na Osiedlu Wojskowym nastąpi zmiana trasy procesji.  
Z Osiedla ul. Wczasową przejdziemy do kościoła. Pierwszy ołtarz (mieszkańców Starego Osie-
dla) pozostanie na Osiedlu, drugi (Nowego Osiedla) przy Pomniku na rondzie, trzeci (Wsi Bia-
łobrzegi) przy Tawernie i czwarty (mieszkańców Ryni) przed kościołem. Prosimy też miesz-
kańców domów znajdujących się na trasie procesji o efektowne ozdobienie swoich posesji 
dla uczczenia Jezusa Eucharystycznego. 

• Trwają nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa, 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.  

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

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


