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OGŁOSZENIA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY (31.12.2017)
• Dzisiaj Niedziela świętej Rodziny.
• Jutro Nowy Rok i Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki MARYI. Wszystkim
parafianom i gościom życzymy Błogosławieństwa Bożego w Roku 2018.
• Trwają wizyty kolędowe. Stanowią one okazję do oddania Panu Bogu naszych rodzin oraz odegnania zła z naszych mieszkań. Będziemy wdzięczni
tym, którzy zechcą przyjąć duszpasterza i Pana Jezusa w osobie kapłana.
Przypominamy, że ofiary składane wtedy na potrzeby parafii nie są czymś
koniecznym. O ile to możliwe, prosimy o przygotowanie na spotkanie kolędowe białego obrusa, Pisma świętego, wody święconej i kropidła. Uczniowie proszeni są o przygotowanie swoich zeszytów do katechezy.
• Kolęda w tym tygodniu wtorek od. 16.00 Blok 23 i w środę od 15.30
blok 24. W następnym tygodniu od poniedziałku 8 I 2018 roku - Rynia.
• Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Msza święta o Najświętszym Sercu

Pana Jezusa w Ryni o godz. 17.00, a w Białobrzegach tylko o 18.30. Potem adoracja Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Możliwość spowiedzi
przed Mszami świętymi oraz od 19.30 do 20.00
• W sobotę, 6 stycznia mamy Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli
Trzech Króli. Tego dnia katolicy są zobowiązani do udziału we Mszy świętej. W Uroczystość tą poświęcimy kredę i kadzidło. Porządek Mszy jest
niedzielny.
• Wizyty do chorych będą w Trzech Króli od godz. 14.00.
• Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca, w
Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30 i w Ryni po Mszy o godz. 10.30.
• Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Tego dnia kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Można jednak śpiewać kolędy do 2 lutego.
• 6 stycznia podczas Mszy św. o godz. 12.30 pragniemy uroczyście włączyć
do grona już posługujących ministrantów w naszej parafii pannę Zuzannę
Strupiechowską.
• Spotkanie Rady Parafialnej będzie w niedzielę, 7 stycznia
o godz. 15.00. Serdecznie zapraszam wszystkich radnych.

2018

• Za dwa tygodnie zapraszamy na spotkanie opłatkowe Żywy Różaniec.
• Zachęcamy do czytania „Małego Gościa Niedzielnego” i „Idziemy”.
• A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.

