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OGŁOSZENIA 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (26.11.2017) 

• Dziś ostatnia niedziela Roku Liturgicznego, NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA, 
KRÓLA WSZECHŚWIATA. We wszystkich parafiach naszego kraju odczytywany 
jest Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana każdego i każdej z nas, my też 
uczynimy to za moment przed Najświętszym Sakramentem. 

• Tydzień temu przeżywaliśmy wspomnienie patronki naszej parafii, Bł. Karoliny 
czyli Odpust. Dziękujemy wszystkim parafianom i przyjaciołom naszej parafii, 
którzy pomogli w pięknym przeżyciu tej Uroczystości.  

• Piątek najbliższy to pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam na Mszę świętą z 
Komunią św. wynagradzającą do Ryni na godz. 17.00 i do Białobrzegów na godz. 
18.30, a po niej na Adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Przed 
Mszami świętymi i podczas Adoracji można skorzystać ze spowiedzi świętej. 

• W tym tygodniu założone zostały w Białobrzegach ochronniki przepięciowe z 
zabezpieczeniami oraz dwa nowe reflektory. Prace te w dużej części sfinansowali 
sponsorzy z Ryni, którzy stwierdzili, że skoro Białobrzegi tak hojnie dołożyły się 
na dach w Ryni, to oni ufundują coś w Białobrzegach. Bóg zapłać. 

• Za tydzień zaczyna się Adwent i rozpoczną się Roraty. Zostały zaplanowane one 
na godz. 7.15.  

• Niedziela za tydzień to pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach spotkanie Kół 
Różańcowych. Będzie mnie zastępował ks. Darek Zając, kapelan Hospicjum dla 
dzieci. Ja w tym czasie będę prowadził rekolekcje adwentowe. 

• Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii będą za dwa tygodnie w dniach 8, 9 i 10 
grudnia, w piątek sobotę i w niedzielę. 

• Podczas rekolekcji będziemy z rekolekcjonistą odwiedzać chorych, aby ich 
wyspowiadać i namaścić przed świętami. Stąd w najbliższą sobotę nie będzie 
wizyty u chorych, ale dopiero w rekolekcje. 

• Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii w II 
niedzielę grudnia. 

• Spotkanie dla ministrantów będzie w III niedzielę grudnia. Przyjdzie do nich św. 
Mikołaj. 

• Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. Jest „Mały Gość 
Niedzielny”, „Gość” i „Idziemy”. 

• A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki. 


