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OGŁOSZENIA 

4  NIEDZIELA  ZWYKŁA (28.01.2018) 

• Kolęda w tym tygodniu spotka Osiedle Wojskowe. W poniedziałek od godz. 15.30 blok 89, 
we wtorek – blok 90, w środę – blok 91, w czwartek - blok 92 a w sobotę od godz. 9.30 blok 
109. Przypominam dzieciom o zeszytach do religii. Dziękuję tym, którzy mnie przyjęli, bo 
przyjmując kapłana z wizytą kolędowa uszanowali samego Pana Jezusa. 

• Od 1 lutego wracają Msze święte codziennie od godz. 17.00. Będzie to jednak zawsze 
17.05, żeby spokojnie zdążyć autobusem z Osiedla o 16.55. 

• 2 lutego wypada pierwszy piątek miesiąca a jednocześnie Święto Ofiarowania Pańskiego 
zwane inaczej Matki Boskiej Gromnicznej i dzień życia konsekrowanego. Tego dnia przycho-
dzimy do kościoła ze swoimi świecami chrzcielnymi. Taka świeca zwana gromnicą ma moc, 
aby światłem Chrystusa bronić nas nie tylko przed gromami, ale przede wszystkim przed ata-
kami złych duchów. Dlatego zapala się ją też w godzinę śmierci, aby umierającego odstąpił 
diabeł. Msze święte 2 lutego w Białobrzegach o 8.30 i 18.30 a w Ryni o 17.00. 

• Msza św. w Białobrzegach o godz. 18.30 zostanie zakończona Adoracją Najświętszego Sa-
kramentu do godz. 20.00. Taca 2 lutego przeznaczona jest na zakony klauzurowe. 

• Do chorych w najbliższe 9 miesięcy będę jeździł nie w pierwszą sobotę, ale w pierwsze 
piątki miesiąca. Chodzi o to, aby chorzy mogli zaliczyć 9 pierwszych piątków miesiąca. 

o W rozpoczętym tygodniu w liturgii wspominamy w środę – Św. Jana Bosko 

• Przyszła niedziela to Pierwsza niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy 

świętej o 8.30 w Białobrzegach i o 10.30 w Ryni.  

• Za dwa tygodnie spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

• Kurs przedślubny w naszej parafii odbędzie się w dniach 7 kwiecień i 5 maj. Mogą w nim 

uczestniczyć tylko osoby biorące ślub w naszej Parafii albo kiedy jedno z narzeczonych 

należy do naszej Parafii. Szczegóły u ks. Proboszcza. 

• Zachęcamy do czytania „Gościa Niedzielnego” i „Idziemy”. 

• Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo, nawiedzenie stajenki i po lizaki. 


