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OGŁOSZENIA 

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (11.06.2017) 

• Dzisiaj, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią adorujemy BOGA TRÓJ-
JEDYNEGO. Zachęcamy, aby nasze dni zaczynać i kończyć modlitwą: „Chwała Ojcu i Sy-
nowi, i Duchowi Świętemu…”. 

• Podczas Mszy o godz. 12.30, dzieci z klasy 3B przyjmują I Komunię. Ich Biały Tydzień od 
jutra do środy włącznie o godz. 17.00, ukoronowany Procesją Bożego Ciała w najbliższy 
czwartek. We wtorek po Mszy św. próba dla Klasy 3B przed Uroczystością Bożego Ciała. 

• W czwartek – uroczystość Bożego Ciała. W tym roku wyjątkowo procesja poprowadzi aż 
do kościoła. Udekorujmy nasze domy, by pokazać Jezusowi nasz szacunek. Msze Święte o 
godzinie 8:30 w kościele w Białobrzegach i o 10:30 w Ryni. Nasza parafialna procesja Bo-
żego Ciała wyruszy tradycyjną trasą do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godzinie 12:30 
odprawionej przy Klubie Garnizonowym. Mamy małą korektę ołtarzy. Prosimy, aby Rynia 
przygotowała ołtarz przy pomniku na Rondzie a Nowe Osiedle przy kościele, gdzie ma już 
zmontowaną podstawę ołtarza i schody. Na zakończenie procesji błogosławieństwo na 
cztery strony świata i hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. 

• Prosimy o pomoc w procesji Bożego Ciała: wsparcie ministrantów, dziewczynek do sypa-
nia kwiatów, dzieci pierwszokomunijnych, mężczyzn do niesienia sztandarów, podtrzy-
mywania księdza podczas niesienia Pana Jezusa i do baldachimu. Wszystkich zachęcamy 
do śpiewu i modlitewnej radości. Na tę uroczystość przygotowaliśmy śpiewniki, które po-
mogą nam wspólnie się modlić. 

• Próba dla ministrantów przed Bożym Ciałem w środę o godz. 18.30. 

• Od piątku w Oktawie Bożego Ciała codzienną Eucharystię o 17.00 będziemy kończyć na-
bożeństwem czerwcowym połączonymi z modlitwami wynagradzającymi Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy tych, którzy nie wierzą, nie 
wielbią Boga, którzy nie ufają i którzy nie kochają. 

• W przyszłą niedzielę jest 18 dzień miesiąca, dzień naszej Patronki błogosławionej Karoliny. 
Zapraszamy na nabożeństwo ku jej czci połączone z nabożeństwem czerwcowym o godz. 
8.00 rano. Zachęcamy do zapisywania intencji za wstawiennictwem Błogosławionej Karo-
liny i wrzucania ich do skrzynki na kracie przy wejściu. Intencje te odczytywać będziemy 
podczas nabożeństwa i polecać Bogu podczas Mszy św. o godz. 8.30 

• Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

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


