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• Tydzień temu odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Omówiliśmy mię-
dzy innymi kwestie Misji w Naszej Parafii i wizyty obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej. Ustalono, że obraz Maryi ma w trakcie wizyty w Białobrzegach od-
wiedzić także Rynię. W związku z tymi wydarzeniami zaplanowano nowe inwe-
stycje gospodarcze. Oprócz nowego krzyża misyjnego i jego otoczenia będzie to 
pomalowanie wnętrza obu kościołów, fasady kościoła w Białobrzegach i oczysz-
czenia ścian zewnętrznych w kościoła w Ryni. Kontynuowane będzie też układa-
nie kostki wokół kościoła i plebanii w Białobrzegach. Padła też propozycja powo-
łania Młodzieżowej Rady Parafialnej, aby młodzi ludzie uczyli się odpowiedzial-
ności za los swojej parafii.  

• Dziś wszystkie koła Różańcowe, także Róże rodziców modlących się za 
dzieci są zaproszone na godz. 15.00 do Ryni na uroczyste spotkanie opłatkowe. 

• Trwają wizyty kolędowe. Stanowią one okazję do oddania Panu Bogu 
naszych rodzin oraz odegnania zła z naszych mieszkań. 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 święte-
go, wody święconej i kropidła. Uczniowie proszeni są o przygotowanie swoich 
zeszytów do katechezy. Dziękuję wszystkim, którzy mnie przyjęli. 

• Kolęda w tym tygodniu od poniedziałku (15 I 2018) od godz. 14.00 bloki 
20 i od 16.00 blok 26 a we wtorek blok 47. Potem ze względu na ferie będzie ty-
godniowa przerwa w kolędzie. Po przerwie w czwartek (25 I) blok 63, w piątek 
(26I) blok 62 a w sobotę (27 I)ulice Plażowa i Kąpielowa i Piwna. Od 29 stycznia 
odwiedzę kolejno bloki 89, 90. 91, 92. 

• Wyjeżdżam od środy do środy na ferie zimowe. W związku z tym w po-
niedziałek i wtorek Msze święte będą o 7.15 a w najbliższy czwartek, piątek i so-
botę Msze święte będą w Białobrzegach o godz. 18.30. 

• 18 stycznia o 18.30 Msza i nabożeństwo ku Czci Bł. Karoliny. Zapraszam. 

• W piątek adoracja po Mszy św. o 18.30 do godz. 20.00. 

• Umarli w tym tygodniu +Zofia Wiśniewska i +Stanisław Wolski. Dziękuję 
za liczny udział sąsiadów w obu uroczystościach pogrzebowych. 

••  Zapraszamy po Mszy św. po prasę katolicką a dzieci po błogosławień-
stwo i lizaki.  


