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OGŁOSZENIA 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA (16.07.2017) 

• Dzisiaj 3 niedziela miesiąca. Ponieważ nie ma Pani Basi Jankojć, nie będzie dziś 
zbiórki  na cele charytatywne. Odkładamy ją na później. 

• We wtorek wypada 18 dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.00 na comiesięczną 
Mszę świętą poświęconą naszej Patronce, Błogosławionej Karolinie. Msza święta 
będzie powiązana z modlitwa o uzdrowienie, nabożeństwem do bł. Karoliny i ob-
rzędem ucałowania relikwii. Intencje, prośby, ku czci Błogosławionej Karoliny, które 
ofiarować będziemy podczas Mszy św. i odczytywać podczas nabożeństwa można 
wrzucać do przygotowanej skrzynki, która znajduje się na kracie przy wejściu.  

• Jak informował Ks. Proboszcz pragniemy w Ryni wprowadzić nabożeństwo do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy – Patronki kościoła w Ryni. Zapraszamy zatem na to na-
bożeństwo w Ryni, w każdą środę na godz. 18.00.  

• W najbliższy piątek Msze święte w Białobrzegach o 17.00 i 18.30. Potem adoracja 
Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Możliwość spowiedzi do 20.00. 

• W sobotę święto Marii Magdaleny. Msza święta o godz. 17.00 

• Poświęcenie pojazdów: samochodów, motocykli, skuterów, rowerów odbędzie się 
w niedzielę, za tydzień. Przy tej okazji będziemy zbierać ofiary, które częściowo od-
damy do kościelnej organizacji MIVA. Organizuje ona pojazdy dla misjonarzy i misji. 
W ramach „Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla mi-
sjonarzy” zakupiono do tej pory: 41 samochodów, 2 ambulanse, 9 motocykli i sku-
terów, 20 rowerów, 1 traktor i 1 skuter śnieżny. 

• Radę Parafialną ksiądz Proboszcz chciałby zaprosić na spotkanie. Prosimy o infor-
mację, czy wszystkim pasowałoby termin: za miesiąc, w niedzielę 13 sierpnia. 

• Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W „Idziemy” znajduje się m. 
in. słynne już przemówienie Prezydenta USA Donalda Trumpa wygłoszone na Placu 
Krasińskich, artykuł o św. Charbelu z Libanu i wywiad z Arcybiskupem Hoserem. 

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


