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OGŁOSZENIA 

22 NIEDZIELA ZWYKŁA (03.09.2017) 

• Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca w Białobrzegach po Mszy 

o godz. 8.30 i w Ryni po Mszy o godz. 10.30. 

• Dzisiaj zapraszamy ministrantów młodszych na pierwszą, powakacyjną zbiórkę, na 

godz. 13.30, w Białobrzegach. 

• Dziś też odbędzie się mała uroczystość poświęcenia odnowionego odcinka drogi 

Białobrzegi-Beniaminów. Zapraszam wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem 

na godz. 15.00 na placyk przy wjeździe do naszej Szkoły Podstawowej. 

• Jutro początek nowego roku szkolnego. Msza święta z prośbą o błogosławieństwo dla 

dzieci i nauczycieli odbędzie się we wtorek o godz. 9.00 rano. Zapraszamy także 

rodziców i dziadków. 

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

Zapraszamy.  

• W piątek w naszej parafii Wieczór Uwielbienia prowadzony przez Domowy Kościół.  

Po Mszy o 18.30 adoracja w ciszy, a o 19.30 modlitwy Uwielbienia i Uzdrowienia. 

• W sobotę pierwsze powakacyjne spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania o godz. 

12.30 na plebanii. 

• W tym tygodniu wspominamy: 

▪ We czwartek   - bł. Ignacego Kłopotowskiego 
▪ W piątek   - święto Narodzenia NMP. Msza św. w Białobrzegach o 17.00 i 18.30 

• Za tydzień wspólny wyjazd do Glinianki – parafii naszego pierwszego proboszcza śp. 

Ks. Krzysztofa, gdzie w niedzielę 10 września będzie nałożenie koron na obraz Matki 

Bożej. Wyjazd w niedzielę o godz. 8.00 z pętli w Białobrzegach, potem autokar 

przystanie pod kościołem i pojedzie do Ryni. 

• Wczoraj w naszej Diecezji zaczął peregrynować obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Dziś jest w Radzyminie. W poniedziałek obraz przechodzi na godz. 19.00 do Załubic, 

a we wtorek do Kuligowa. W naszej parafii będzie gościć wizerunek Maryi w Niedzielę 

Miłosierdzia w 2018 r.  

• 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.  

• Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

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

 


