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Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i modlitwą uświetnili Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Boże Ciało. Dziękujemy budowniczym
czterech ołtarzy, służbie liturgicznej, niosącym chorągwie i baldachim. Bóg zapłać
za ozdobienie domów, okien na trasie i udział w procesji. Na ręce Panów:
Pułkownika Malca, Pułkownika Adamskiego, Porucznika Wiśniewskiego i Chorążego
Litwinka składamy podziękowanie wojsku za coroczną współpracę.



We wtorek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i zakończenie
nabożeństw majowych. Z tej okazji w Białobrzegach Msza święta o 17.00 i w Ryni
o 18.00.



W środę rozpoczynamy miesiąc czerwiec i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.
Litanie będziemy codziennie czytać a w piątki i niedzielę śpiewać. Nabożeństwa
czerwcowe w Białobrzegach w niedziele o godz. 8.30, a w dni powszednie o godz.
17.30, w Ryni w niedzielę o godz. 10.00, a w dni powszednie o godz. 17.00.



W czwartek błogosławimy wianki z kwiatów, traw, ziół i zbóż, tym gestem
dziękujemy Panu Bogu za pierwociny naszych ogrodów i pól oraz prosimy
o ochronę przed suszą, gradem, powodzią i innymi szkodami.



Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca oraz Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W Ryni Msza święta o godz. 18.00. W Białobrzegach o godz.
17.00, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i następna Msza święta o godz.
20.00 połączona ze ślubem naszej parafianki. Zapraszamy do skorzystania
z sakramentu Pojednania przed Mszami świętymi. Z racji uroczystości nie ma
w ten piątek postu, można spożywać mięso.



W pierwszą sobotę miesiąca czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
Tego dnia odwiedzamy chorych od godz. 9.00.



Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na spotkanie Żywego
Różańca po Mszy świętej o godz. 9.00



Ksiądz proboszcz serdecznie dziękuje za wszelką pamięć, obecność i życzenia
naszych parafian z ok. jego 24 r. święceń. Bóg zapłać.



Są jeszcze wolne miejsca na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca na
Jasną Górę. Zapisy u Pani Basi Jankojć.



Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, tygodników GOŚĆ NIEDZIELNY,
IDZIEMY, dwumiesięcznika Apostolstwa Trzeźwości – TRZEŹWYMI BĄDŹCIE oraz
dla dzieci MAŁEGO GOŚCIA. Dostępne są też kieszonkowe egzemplarze Ewangelii.



Po Mszy Świętej zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo i lizaki,
a wszystkich, którzy pomagali w procesji zapraszamy na coś słodkiego przy
wejściu do kościoła.

