Parafia Rzymskokatolicka
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OGŁOSZENIA
23 NIEDZIELA ZWYKŁA (10.09.2017)
•

Dziś ksiądz Proboszcz z Parafianami pojechał do Glinianki – parafii naszego pierwszego
proboszcza śp. Ks. Krzysztofa na Uroczystość nałożenia koron na obraz Matki Bożej.

•

W tym tygodniu wykonane zostało obicie wyciszające drzwi do zakrystii. Pozwoli to na
większą dyskrecję przy spowiedzi osób niedosłyszących. Koszt pracy i materiałów
wyniósł 500 zł.

•

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

•

W tym tygodniu wspominamy:
▪
▪
▪
▪

W
W
W
W

środę – wspomnienie św. Jan Chryzostoma
czwartek – święto Podwyższenia Krzyża Świętego
piątek - wspomnienie NMP Bolesnej.
sobotę wspomnienie św. męczenników Korneliusza i Cypriana

•

W piątek Msza św. o 17.00 i 18.30 następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 20.00. W tym czasie także możliwość spowiedzi świętej.

•

Przypominamy, że można już zamawiać intencje na przyszły rok.

•

W Białobrzegach przy zakrystii i w Ryni przy drzwiach są już wystawione karteczki na
wypominki podzielone na jednorazowe, które odczytane zostaną w dniu Wszystkich
Świętych i roczne, odczytywane w ciągu roku. Prosimy, aby imiona i nazwiska
wpisywać wyraźnie, drukowanymi literami.

•

Zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Różańcowych w Loretto w dniach 29 IX – 1 X.
Wszystkich chętnych po szczegółowe informacje i zapisy odsyłamy do Pani Basi.

•

Pragniemy także jako parafia zorganizować pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, w dniu 23 IX (sobota). Zapisy również u Pani Basi.

•

Komisariat Policji w Nieporęcie pragnie ostrzec naszych parafian, w sposób szczególny
osoby starsze i samotne przed wyłudzaniem pieniędzy przez osoby podające się za
członków rodziny bądź też chcące pomóc członkom rodziny tzw. metoda „na wnuczka”.
Ten sposób wyłudzania przybiera na sile w całej Polsce, prosimy więc o roztropność.
Ostrzeżenie dotyczy też fali występujących na naszym terenie włamań do mieszkań,
posesji i działek w godzinach popołudniowych od godz. 15.00, gdy robi się ciemno oraz
wieczornych. Prosimy o czujność.

•

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

•

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

