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 Dziś 10 niedziela zwykła. Jest to także Święto Dziękczynienia za Boże Dary, których 

doświadcza Kościół i każdy z nas osobiście. Dziękujemy między innymi za  Rok 

Miłosierdzia, rocznicę chrztu Polski i 45 lat od beatyfikacji św. Maksymiliana Marii 

Kolbego. 

 Po Mszy świętej można wrzucić swój datek na wsparcie budowy Świątyni Opatrzności 

Bożej w Warszawie.  

 Dziś jest także pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na spotkanie Żywego 
Różańca po Mszy świętej o godz. 9.00 

 W piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu  

o godz. 19.15, podczas której można skorzystać z sakramentu Pojednania. O godz. 

19.45 ostatni z cyklu Wieczorów Uwielbienia, jakie miały miejsce w naszej parafii 

przez dwa lata. Ostatnia okazja , aby wziąć udział w tego rodzaju spotkaniu 

chrześcijańskim w naszej parafii. 

 Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy na 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. 

 Za tydzień 12 czerwca odbędzie się na terenie naszej parafii ”Warsaw Triathlon”. 

Przewiduje się około 1000 uczestników czyli dwa razy więcej niż ma być w lipcu.  

Ok. 10.30 sportowcy powinni już wyjechać rowerami w stronę Warszawy. W praktyce 

na Mszę o 9.00 będzie można się dostać tylko pieszo, a Msza święta w Ryni może się 

trochę opóźnić. Organizatorzy proszą o wyrozumiałość. 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do podjęcia studiów na 

kierunkach teologicznych. 

 Planując wakacje pomyślmy o rekolekcjach, albo pielgrzymce. Najbliższe możliwości 

to Piesza Pielgrzymka Łomianki- Gietrzwałd 26.06-2.07.2016 oraz ogólnopolska 

Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę w dniach 1-2.07.2016.  

 Dziękuję za pamięć o naszej parafii uczestnikom wczorajszej Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Kół Żywego Różańca na Jasną Górę.  

 Informujemy, że od 3 czerwca można oglądać w kinach wartościowy film „Bóg  
w Krakowie”.  

 Przekazujemy - poproszeni o to grzecznie - zaproszenie do nowo otwartej Agencji 
PKO Banku Polskiego, która mieści się w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 142. 

Godziny otwarcia placówki od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. 

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo przy ołtarzu oraz  

i lizaki przy wejściu do kościoła.  


