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OGŁOSZENIA 

19 NIEDZIELA ZWYKŁA (13.08.2017) 

• W poniedziałek wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Msza święta 
w Białobrzegach o godz. 17.00.  

• We wtorek 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego 
dnia wszystkich katolików w Polsce obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej. Po-
rządek Mszy Świętej jak w niedzielę.  Na każdej Mszy Świętej błogosławieństwo ziół 
i kwiatów. Prosimy o przygotowanie bukietów kwiatów, traw, roślin zielonych, owo-
ców i leczniczych ziół. Błogosławieństwo jest wyrazem wdzięczności za plony na-
szych pól, ogrodów i łąk. Ma też zachować je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej 
szkody. 

• Z naszej Parafii tradycyjnie wyjeżdżają pielgrzymi na tę Uroczystość zwaną inaczej 
Matki Bożej Zielnej na Jasna Górę. Prosimy ich o modlitwę. 

• 15 sierpnia wypada też 97 rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z roku 1920, 
zwanej cudem nad Wisłą. Świętujemy jako diecezja Warszawsko-Praska Matkę 
Bożą Zwycięską, Patronkę Diecezji. Czcimy Tę, która broni nas swoją modlitwą.  

• W naszej Gminie także przeżywamy 97 Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Złożenie kwia-
tów przy pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach w 
poniedziałek 14 sierpnia po godz. 13.00. Apel pamięci w Nieporęcie w poniedziałek 
o godz. 17.45. Po nim grochówka wojskowa. W miarę możliwości pamiętajmy o wy-
wieszeniu flag.  

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

• W piątek wypada 18 dzień miesiąca. Zapraszamy na godz. 17.00 na comiesięczną 
Mszę świętą poświęconą naszej Patronce, Błogosławionej Karolinie. Msza święta 
będzie powiązana z modlitwą 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.  

• Następnie w piątek druga Msze święta w Białobrzegach o godz. 18.30. Potem ado-
racja Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Możliwość spowiedzi. 

• Za tydzień 3 niedziela miesiąca. Zbiórka  na cele charytatywne.  

• Za tydzień, w niedzielę spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszamy radnych naszej Pa-
rafii na godz. 15.00.  

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

• Na zakończenie Mszy dzieci zapraszam po błogosławieństwo i lizaki. 


