
Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 

Białobrzegi, ul. Wczasowa 22a 

OGŁOSZENIA 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA (24.09.2017) 

• Dziękujemy wszystkim, którzy swoja pracą, ofiarą materialną, życzliwością czy modlitwą 

pomogli godnie pożegnać ks. Roberta Szczuraszka. Dziękujemy też wszystkim, którzy 

wspomogli cele charytatywne i wczorajszym pielgrzymom do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. 

• W piątek Msza św. o 17.00 i 18.30 a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.00. W tym czasie także możliwość spowiedzi świętej.  

• W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

▪ W poniedziałek      Bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy 
▪ W środę   Św. Wincentego a Paulo 
▪ W czwartek            Św. Wacława 
▪ W piątek  Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej na Pradze      
▪ W sobotę                Św. Hieronima 

• Przyszła niedziela to pierwsza Niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy 

świętej o 8.30 w Białobrzegach i o 10.30 w Ryni.  

• Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy także Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy 

serdecznie do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa będą odprawiana w Białobrzegach w 

niedziele o godz. 8.00, a w dni powszednie o godz. 17.30, w Ryni w niedzielę o godz. 10.00, 

a w dni powszednie o godz. 17.00. Pierwszy wspólny różaniec będzie więc za tydzień o 

godz. 8.00. Zapraszamy szczególnie Róże Różańcowe, Apostolstwo Modlitwy i rodziców 

modlących się różańcem za dzieci. 

• Prosimy o zainteresowanie się ogólnopolską modlitwą „Różaniec do granic”. Artykuły na 

ten temat znajdują się np. w tygodniku „Idziemy” i w internecie. 

• Pierwsze spotkanie rodziców dzieci klas III SP przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

Świętej odbędzie się za dwa tygodnie na Mszy o 12.30. W tamtym roku bardzo niewielu 

ojców uczestniczyło w przygotowaniu dzieci. Jest to sytuacja niepokojąca, bo jeśli tylko 

mama dba o wiarę dzieci, to w wieku dorastania 95 % tych dzieci odejdzie od Boga. 

Tymczasem za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej mają odpowiadać 

oboje rodzice. Bardzo więc proszę, aby na spotkaniach byli także tatusiowie. Nie ma 

sensu, aby jeden rodzic ciągnął dziecko do Boga a drugi to sabotował.  

• W Białobrzegach przy zakrystii i w Ryni przy drzwiach są już wystawione karteczki na 

wypominki jednorazowe i roczne. Ofiara składana przy tej okazji jest dobrowolna. 

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

• W tym tygodniu zmarł + Jan Wiśniewski, l. 84 z ulicy Kąpielowej. 


