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 Dziś trzecia niedziela miesiąca. Tradycyjną zbiórkę na cele charytatywne przekażemy poza 

parafię na Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli stypendia dla ubogiej ale zdolnej młodzieży. 

Dziękujemy ofiarodawcom i zbierającym. Na stoliku z prasą są bezpłatne naklejki i obrazki 

związane z dzisiejszą zbiórką. 

 Również dzisiaj zapraszamy wszystkich członków Żywego Różańca z naszej parafii na wspólne 

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

 Spotkanie Kandydatów na Ministrantów w środę o godz. 18.15 na plebanii 

 Przed naszym kościołem w Białobrzegach stanęła nowa tablica informacyjna. Nieco mniejsza 

stoi przed kościołem w Ryni. Dziękujemy wszystkim, którzy swoi zaangażowaniem przyczynili 

się do powstania tych potrzebnych tablic.  

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

podzielone na jednorazowe i roczne. Ofiara składana przy tej okazji jest dobrowolna. Bóg 

zapłać. 

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W poniedziałek      Św. Ignacego Antiocheńskiego 
o We wtorek              Św. Łukasza, ewangelistę 
o W czwartek       Św. Jana Kantego 
o W piątek       Bł. Jakuba Strzemię 
o W sobotę               Św. Jana Pawła II 

 Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe. Wspólnie odmawiamy różaniec 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.  

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

Sakramentu od godz. 19.00 do 20.00. W tym czasie również możliwość spowiedzi św. 

 Młodzież z trzeciej klasy Gimnazjum i starsza może się zapisywać na Bierzmowanie. Chcemy, 

aby odbyło się ono w naszej parafii jesienią przyszłego roku. 

 Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik na Uroczystość złożenia 

Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana tzw. intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa 

w naszym życiu osobistym, rodzinnym, kościelnym i narodowym. Uroczystości te odbędą się 19 

listopada z udziałem władz duchownych i świeckich naszej ojczyzny. Zapisy u p. Basi Jankojć. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy wzmocnili naszą parafię swoją modlitwą i troską. Wszystkim 

serdeczne Bóg zapłać. 

 Polecamy najnowszą prasę katolicką.  

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


