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

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

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W piątek       Św. Karola Boromeusza 

 Zapraszamy w poniedziałek na ostatnie w tym roku Nabożeństwo Różańcowe.  

 W Uroczystość Wszystkich Świętych (we wtorek) Msza w Białobrzegach o godz. 8.30 , a w Ryni 

o godz. 10.30. Następna Msza św. w Nieporęcie o godz. 12.00 a po niej procesja na cmentarzu, 

której towarzyszyć będzie modlitwa przy grobach i czytanie wypominek jednorazowych. 

 2 listopada, w dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych zapraszamy na Mszę św. do Białobrzegów 

na godz. 17.00 i do Ryni na godz. 18.30 

 Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu 

Zadusznym, możemy uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar doczesnych dla 

dusz w czyśćcu cierpiących. Taki odpust możemy też zyskać każdego dnia od 1 do 8 listopada 

nawiedzając z modlitwą cmentarz. Warunkami uzyskania go są: wzbudzenie intencji jego 

otrzymania, bycie w stanie łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 

przyjęcie Komunii św. i odmówienie modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. Odpust 

możemy uzyskać raz dziennie.  

 Od 2 do 8 listopada W naszym kościele zapraszamy do szczególnej modlitwy za zmarłych. Przez 

te dni po Mszy świętej będziemy odmawiać dziesiątek różańca za zmarłych i czytać 

systematycznie wypominki.  

 W najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 17.00 i 20.00  

w Białobrzegach i o godz. 18.00 w Ryni. Adoracja Najświętszego Sakramentu  

w Białobrzegach od 17.30 do 20.00. Możliwość spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

 W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzimy chorych. 

 Młodzież z trzeciej klasy Gimnazjum i starszą zapraszamy do zapisów na przygotowanie do 

Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii.  

 Za tydzień w pierwszą niedziele miesiąca spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św.  

o godz. 8.30 i 10.30. Zapraszamy 

 Również przyszłą niedzielę rodziców wraz z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej 

Komunii Świętej. Zapraszamy na godz. 12.30. 

 Są jeszcze wolne miejsca na autokarową pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik na Uroczystość 

Intronizacji, Pana Jezusa w dniu 19 listopada. Zapisy u p. Basi Jankojć. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. Ukazał się najnowszy numer 

dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”. 

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


