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 We wtorek przypada 8 rocznica ustanowienia Ks. Abpa Henryka Hosera pasterzem 

naszej diecezji. Tego dnia pamiętajmy w naszych modlitwach o jego osobie. 

 W środę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła – To dzień szczególnej  modlitwy 

za naszego papieża Franciszka i za całą Stolicę Świętą. 

 W czwartek kończy się miesiąc czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy 

jeszcze do skorzystania z nabożeństw czerwcowych każdego dnia do czwartku 

włącznie w Białobrzegach o godz. 17.30 a w Ryni o godz. 17.00. 

 W najbliższy piątek rozpoczynamy miesiąc lipiec. Jest to pierwszy piątek miesiąca. 

Msze św.: w Ryni o godz. 18.00, a w Białobrzegach o godz. 17.00, po niej Adoracja 

Najświętszego Sakramentu i następna Msza św. o godz. 20.00. Tego dnia spowiedź 

święta przed każdą Mszą św. Przy tej okazji zapraszamy do skorzystania z praktyki 

tzw. 9 pierwszych piątków miesiąca, czyli przystąpienia do Komunii św. w 9 

pierwszych piątków miesiąca z rzędu. Pan Jezus podczas objawień Św. Małgorzacie 

Alacoque obiecał: „W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą 

przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, 

udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez 

sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich 

najpewniejszą ucieczką". Spowiedź może odbyć się także w piątek lub wcześniej.  

 W sobotę odwiedziny chorych z racji pierwszej soboty od godz. 9.00. Prosimy  

o telefoniczną informację jeśli którego z naszych chorych nie będzie. 

 Od przyszłej niedzieli wprowadzamy, zapowiadaną zmianę godzin Mszy św.  

Od 3 lipca Msze św. niedzielne  

W BIAŁOBRZEGACH O GODZ. 8.30 i 12.30,  

W RYNI O GODZ. 10.30 

 Przyszła niedziela to pierwsza w nowym miesiącu, swoje spotkanie ma Żywy różaniec, 

w Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30 a w Ryni po Mszy o godz. 10.30. 

 Rozpoczął się okres wakacji, dla wielu z nas czas urlopów. Życzymy naszym 

parafianom i gościom aby ten okres był owocnym odkrywaniem Boga w darowanym 

nam czasie odpoczynku i w Jego dziełach uczynionych z miłości do nas. Na naszych 

wakacyjnych drogach nie zapominajmy o modlitwie, niedzielnej Mszy św.  

i sakramentach, zwłaszcza o spowiedzi św. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki 


