Parafia Rzymskokatolicka

p.w. BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY
Białobrzegi, ul. Wczasowa 22a

OGŁOSZENIA
IV NIEDZIELA ADWENTU/NARODZENIE PAŃSKIE (24 - 25.12.2017)
• Dzisiaj w nocy rozpoczynamy Uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wszystkim parafianom i gościom składam z serca płynące życzenia
Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i każdą noc waszego życia.
• Pasterka jest dziś w Ryni o 22.00 i w Białobrzegach o 24.00. Następnie w
poniedziałek i wtorek z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego porządek
nabożeństw w obu kościołach jest niedzielny.
• Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się powstania
dekoracji świątecznych przed kościołem w Białobrzegach: Pani Sołtys i
Panu Romanowi Madejowi wraz z zespołem. Podziękowania należą się
osobom sprzątającym i ozdabiającym kościół oraz plebanie na Święta. Bóg
zapłać wszystkim, którzy w Ryni przygotowali ozdoby oraz przygotowali
ubrali choinki. Dziękuję ofiarodawcy choinek w Ryni i Panu Stanisławowi za
ich oprawienie. Dziękuje Panu Kucharczykowi z Ryni za choinkę dla
Białobrzegów. Szczególnie dziękujemy trzem małżeństwom, którzy wraz z
księdzem Robertem Szczuraszkiem przez wieczór i pół nocy
przygotowywali szopkę do kościoła w Białobrzegach. Bóg zapłać także
Państwu Saternus za małą ruchomą szopkę. Dziękujemy wszystkim
osobom, które organizowały w Adwencie jasełka, opłatki i kolędowanie.
Kłaniamy się tu w stronę naszej szkoły Podstawowej i naszego Przedszkola
Bóg zapłać za pielęgnowanie tych pięknych polskich, duchowych tradycji.
• Ze względu na wizyty duszpasterskie czyli kolędę i ciemne wieczory do
końca stycznia Msza święta o godz. 7.15 rano. Po południu będzie w
styczniu jedynie dodatkowa Msza św. w piątek o godz. 18.30, po niej
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Wizyty kolędowe zaczynam od razu po świętach. Zgodnie z zasadą ostatni
będą pierwszymi w środę ulica Wczasowa od Ryni od godz. 10.00, w
czwartek od 15.30 bloki 13 i 17 , w piątek od 15.30 blok 110, oraz w sobotę
od 10.00 Białobrzegi, w sobotę Ośrodek Rewita od godz. 10.00 a od 11.00
ulica Wojska Polskiego.
• W Niedzielę 7 stycznia zapraszam na opłatek Radę Parafialną na godz.
15.00. Koło Różańcowe będzie miało spotkanie opłatkowe 14 stycznia.
• W Sylwestra Niedziela świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa. Można będzie
podziękować Bogu za szczęśliwy rok.
• Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. Świąteczne wydanie
Gościa Niedzielnego w cenie 8 zł.
• A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki albo cukierki.

