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 Dziś trzecia niedziela miesiąca, tradycyjnie po Mszy św. zbieramy ofiary na pomoc dla 

najuboższych w naszej parafii. Bóg zapłać za dobroć serca. 

 Dziś ostatnia przed wakacjami zbiórka ministrantów starszych w Ryni o godz. 13.45. 

 W piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Zapraszamy też wszystkich chętnych do 

modlitwy Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 19.15 do 20.00. W tym czasie 

istnieje też możliwość skorzystania ze spowiedzi św.  

 W tym tygodniu, w piątek przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.  

Z tej racji w najbliższy piątek można spożywać pokarmy mięsne.  

 Przy tej okazji przypominamy o obowiązku zachowywania przykazań kościelnych,  

w tym czwartego, które brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału  

w zabawach”. Kościół polski dopuścił możliwość uczestnictwa w zabawach, czy 

organizowanie wesel w piątki całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego postu. Nie 

zniósł jednak obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych  

w piątki. Obowiązuje on nadal wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Wyjątkiem, 

który znosi wstrzemięźliwość piątkową jest przypadająca w tym dniu uroczystość 

kościelna, jak to ma miejsce choćby w tym tygodniu - uroczystość Narodzenia Św. 

Jana Chrzciciela. Wszyscy, którzy w jakikolwiek piątek planują zorganizować 

przyjęcie, czy ślub i zamierzają spożywać pokarmy mięsne powinni wcześniej poprosić 

proboszcza na którego terenie odbędzie się to przyjęcie o udzielenie dyspensy od tego 

obowiązku. Zaś  wspomniane w przykazaniu zachowanie postu (czyli ograniczenie się 

do 3 posiłków w ciągu dnia, w czym jeden do syta, dotyczy tylko dwóch dni w roku: 

Środy Popielcowej i Wlk. Piątku. A Obowiązuje tych którzy ukończyli 18 rok życia. 

 Nadal zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie w Białobrzegach  

o 17.30, a w Ryni o 17.00, i w niedzielę w Białobrzegach o 8.30, a w Ryni o 10.00. 

 Przypominamy, że od 3 lipca planujemy przesunąć w Białobrzegach jedną Mszę św. 

niedzielną, z godz. 9.00 na 8.30. Pozostałe godziny Mszy św. nie ulegają zmianie. Jest 

to podyktowane potrzebą czasu na spowiedź w Ryni. 

 W tym tygodniu dzieci i młodzież kończą rok szkolny i zaczynają wakacje. Niech na 

drogach wypoczynku nie zapomną o Panu Bogu, w codziennej modlitwie i niedzielnej 

Mszy św. Spowiedź św. dla tych którzy pragną zacząć wakacje z czystym sercem  

w piątek od godz. 19.15. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

 Przypominamy, że dostała do nas propozycja objęcia kilku stanowisk pracy w hotelu 

nad Zalewem, szersze informacje po Mszy św. w zakrystii.  

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki 


