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 W dniu wczorajszym odbył się pogrzeb ks. kan. Zbigniewa Brzozowskiego dawnego 

proboszcza w Nieporęcie, módlmy się za niego: Wieczny odpoczynek… 

 Dziś łącząc się z całym kościołem w Polsce, dokonamy aktu oddania naszej Parafii pod 

opiekę Matce Bożej. Jest to kolejny etap obchodzonych w tym roku w naszej Ojczyźnie 

uroczystości rocznicowych 1050-lecia Chrztu Polski. 3 maja biskupi na Jasnej Górze 

zawierzyli Maryi Całą naszą Ojczyznę, a w tym tygodniu dokonuje się to we wszystkich 

parafiach. 

 W czwartek 1 września, przypada 77 r. wybuchu II wojny światowej (1939r.), 

wspomnienie jednego z najtrudniejszych okresów w historii świata i naszej ojczyzny.  

W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy walczyli w obronie naszego państwa,  

o tych którzy polegli w walce lub zostali zamordowani. Łącząc się jednak z pragnieniem 

Jezusa aby modlić się za nieprzyjaciół, pamiętajmy też o tych co prześladowali, zadawali 

ból i śmierć. Prośmy Boga aby nigdy, nic podobnego i nigdzie na świecie się nie przytrafiło. 

Módlmy się o pokój. 

 Najbliższy piątek jest pierwszy w nowym miesiącu. 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. Zachęcamy do 

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

w 9 pierwszych piątków z rzędu. Jest to dobry sposób ożywienia życia duchowego  

i wprowadzenia pewnej systematyczności w korzystaniu z sakramentów świętych, 

zwłaszcza spowiedzi. Warto zrobić w tym względzie coś więcej dla własnego zbawienia niż 

tylko coniedzielna Msza św. i spowiedź raz bądź dwa razy do roku.  

 Dzieci zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi świętej jeszcze przed rozpoczęciem szkoły 

aby nowy rok szkolny zacząć z czystym sercem i obecnością Pana  Jezusa w nim. 

Spowiedź każdego dnia przed wieczorną Mszą św. 

 W sobotę kapłani odwiedzą naszych chorych od godz. 9.00 

 Przyszłą niedzielę spotkanie Żywego Różańca, w Białobrzegach po Mszy o godz. 8.30  

i w Ryni po Mszy o godz. 10.30. 

 Zachęcamy jeszcze do udziału naszej jednodniowej pielgrzymce autokarowej do Zabawy, 

do Bł. Karoliny Kózkówny, naszej patronki, w sobotę 10 września. Trzeba przyznać, że ten 

wyjazd cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego zachęcamy jeszcze, póki są wolne 

miejsca, już i tak w powiększonym autokarze. Zapisy u p. Basi Jankojć.  

 W tym tygodniu wspominamy: 

o W poniedziałek Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela 
o W czwartek Bł. Bronisławy 

o W sobotę  Św. Grzegorza Wlk. 

 Od soboty 3-ego września będziemy przyjmować intencje na nowy rok 2017. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 


