
PPaarraaffiiaa  RRzzyymmsskkookkaattoolliicckkaa  

pp..ww..  BBŁŁ..  KKAARROOLLIINNYY  KKÓÓZZKKÓÓWWNNYY 

Białobrzegi, ul. Wczasowa 22a 

 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  

2266  NNIIEEDDZZIIEELLAA  ZZWWYYKKŁŁAA  ((2255..0099..22001166))  

 Dziękujemy Pani Danusi Wróblewskiej i wszystkim, którzy wspomogli cele charytatywne i 

sprawy parafialne. Dziękujemy za życzliwość.  

 Dziękujemy Szkole Windsurfingu Ventus za zorganizowanie Mszy świętej na plaży 

Zalewu. 

 Na stoliku przy zakrystii leżą kartki przydatne do wypisywania wypominek. Ofiara 

składana przy tej okazji jest dobrowolna. Bóg zapłać za życzliwoość. Wypominki 

będziemy czytać w Ryni w drugie niedziele miesiąca. Wypominki w Białobrzegach, 

czytamy podzielone na 4 części na Mszach świętych o godz. 8.30. Msza za dusze 

zmarłych wymienianych w wypominkach jest odprawiana przez cały rok w każdy 

pierwszy piątek miesiąca o godzinie 17.00.  

 Wypominki jednorazowe czytamy na cmentarzu w Nieporęcie we Wszystkich Świętych. 

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W środę        Św. Wacława 
o W czwartek           Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej na Pradze 
o W piątek       Św. Hieronima 
o W sobotę               Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

 W piątek Msze św. o godz. 17.00 oraz o godz. 18.30, po tej Mszy Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 z możliwością skorzystania ze spowiedzi św.  

 W najbliższą sobotę pierwsza sobota miesiąca. Udamy się do chorych. 

 W najbliższą sobotę rozpoczynamy także Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy 

serdecznie do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa będą odprawiana w Białobrzegach w 

niedziele o godz. 8.00, 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 przyszła niedzielę zbiórka ministrantów starszych w Ryni o godz. 13.45 

 Za dwa tygodnie odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

Generalnie spotkania te będą miały miejsce w pierwsze niedziele o 12.30.  

 Za dwa tygodnie w Stanisławowie Pierwszym Dożynki Gminne zwane „Święto 

Ziemniaka”.  

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W „Gościu niedzielnym” jest kapitalny film 

„Bóg nie umarł”.  

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


