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 Wczoraj nasi parafianie udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  

w Oborach. Cieszymy się że nasze wyjazdy cieszą się tak wielkim zainteresowaniem.  

Bóg zapłać za modlitwę w intencji naszej parafii. A Msza św. w intencji uczestników 

pielgrzymki będzie sprawowana w piątek 21 października o godz. 18.30. 

 Dzisiaj zbiórka ministrantów młodszych w Białobrzegach o godz. 12.30. Na to spotkanie 

ministranci przychodzą nauczeni nazw poszczególnych sprzętów liturgicznych  

 Przypominamy, że na stoliku przy zakrystii leżą kartki przydatne do wypisywania 

wypominek, podzielone na jednorazowe i roczne. Ofiara składana przy tej okazji jest 

dobrowolna.  

 Wypominki roczne odczytywać będziemy w Ryni w drugie niedziele miesiąca,  

a w Białobrzegach, podzielone na 4 części każdej niedzieli podczas Mszy św. o godz. 8.30. 

Dodatkowo w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św.  

w int. zmarłych wspominanych w wypominkach.  

 Wypominki jednorazowe odczytamy na cmentarzu w Nieporęcie w Uroczystość Wszystkich 

Świętych. 

 Nabożeństwa Różańcowe w Białobrzegach w niedziele o godz. 8.00, a w dni powszednie po 

Mszy św. o godz. 17.00, w Ryni w niedzielę o godz. 10.00, a w dni powszednie o godz. 17.00. 

Zapraszamy. 

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

Sakramentu i od godz. 19.30 do 21.00 Wieczór Modlitwy Uwielbienia. W tym czasie 

również możliwość spowiedzi św. 

 W najbliższą sobotę na Jasnej Górze odbywać się będzie Narodowy Dzień Przebłagania za 

grzechy zwany „Wielką Pokutą”. Parafian, którzy nie pojadą na ten dzień do Częstochowy 

zachęcamy do całodniowego postu i na specjalne Pokutne Nabożeństwo Różańcowe o godz.  

17.30. 

 Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Tradycyjną zbiórkę na cele charytatywne przekażemy 

tym razem poza parafię na Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli stypendia dla ubogiej ale 

zdolnej młodzieży. 

 Również w przyszłą niedziele zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca z naszej 

parafii na wspólne świętowanie ich święta patronalnego, na plebanię o godz. 13.30. 

 Polecamy najnowszą prasę katolicką.  

  A po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki.  


