Parafia Rzymskokatolicka

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
Białobrzegi, ul. Wczasowa 22a

OGŁOSZENIA
21 NIEDZIELA ZWYKŁA (27.08.2017)
•

Tydzień temu spotkała się Rada Parafialna. Między innymi zatwierdziła Ona projekt tablicy
pamiątkowej ku czci ks. Krzysztofa. Wydelegowano także trzech radnych: Krzysztofa Tyczyńskiego, Adama Rasińskiego i Andrzeja Kiliana, aby razem z ks. Proboszczem wybrali piec gazowy ogrzewający plebanię i kościół oraz ekipę, która go wymieni. Rada zatwierdziła też propozycję, aby od przyszłego roku w miesiącach wakacyjnych: czerwiec, lipiec, sierpień, przesunąć godzinę Mszy świętej w Białobrzegach, w dni powszednie na godz. 18.30.

•

Od dzisiaj będziemy przyjmować intencje na nowy rok 2018.

•

W środę w Ryni nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Zapraszamy.

•

W piątek, 1 września, przypada rocznica wybuchu II wojny światowej (1939r.), wspomnienie
jednego z najtrudniejszych okresów w historii świata i naszej ojczyzny. W naszych modlitwach
pamiętajmy o tych, którzy walczyli w obronie naszego państwa, o tych, którzy polegli w walce
lub zostali zamordowani. Módlmy się o pokój.

•

1 września, to także pierwszy piątek miesiąca. Msze św.: w Ryni o godz. 17.00,
a w Białobrzegach tylko o godz. 18.30, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu do 20.00.
Spowiedź święta przed każdą Mszą św. i w trakcie oraz podczas Adoracji. Zachęcamy do praktyki tzw. 9 pierwszych piątków miesiąca, czyli przystąpienia do Komunii św. w 9 pierwszych
piątków z rzędu. Jest to dobry sposób ożywienia życia duchowego i wprowadzenia pewnej
systematyczności w korzystaniu z sakramentów świętych, zwłaszcza spowiedzi. Warto zrobić
w tym względzie coś więcej dla własnego zbawienia niż tylko coniedzielna Msza św. i spowiedź
raz bądź dwa razy do roku.

•

W sposób szczególny do spowiedzi w najbliższy piątek zachęcamy wszystkie dzieci oraz młodzież przed rozpoczęciem szkoły, aby nowy rok szkolny zacząć z czystym sercem i obecnością
Pana Jezusa w nim. Przypominamy - spowiedź w piątek od 18.00 do 20.00.

•

W sobotę kapłani odwiedzą naszych chorych od godz. 9.00.

•

W przyszłą niedzielę spotkanie Żywego Różańca, w Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30
i w Ryni po Mszy o godz. 10.30.

•

Kończą się wakacje, zapraszamy zatem naszych ministrantów młodszych na pierwszą, po wakacyjną zbiórkę, w przyszłą niedzielę (3 września) na godz. 13.30, w Białobrzegach.

•

W tym tygodniu wspominamy:
▪
▪
▪

W poniedziałek - św. Augustyna
We wtorek - Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela
W piątek - Bł. Bronisławę

•

Zapraszamy chętnych na wspólny wyjazd do Glinianki – parafii naszego pierwszego proboszcza śp. Ks. Krzysztofa, gdzie w niedziele 10 września będzie nałożenie koron na obraz Matki
Bożej. Przy okazji będzie można odwiedzić grób księdza Krzysztofa. Zapisy u p. Basi Jankojć.

•

Ostatnią zbiórkę charytatywną z trzeciej niedzieli sierpnia postanowiliśmy przeznaczyć na
klasztor Karmelitanek Bosych w Gnieźnie, w którym ostatnia wichura zerwała dach a deszcz
pozalewał kaplicę i cele. Woda wlewała się przez drzwi i okna. Siostry obiecują nam za pomoc
swoją pamięć w modlitwie.

•

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

•

Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki.

