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 Dziś spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 8.30 i 10.30.  

 Przypominamy, że trwa szczególny okres modlitwy za naszych zmarłych, trwający  
do 8 listopada.  

o W tym czasie w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 odbywa 
się modlitwa wypominkowa. W poniedziałek i wtorek wspominać będziemy także 
zmarłych z wypominek w Ryni.  

o Dodatkowo w tych dniach 1) nawiedzając z modlitwą cmentarz, 2) będąc w stanie łaski 
uświęcającej (czyli po spowiedzi), 3) przyjmując tego dnia Komunię św., 4) będąc 
wolnym od przywiązania do grzechu, nawet powszedniego i 5) modląc się w intencjach 
bliskich Ojcu Świętemu (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga i Chwała Ojcu) 
możemy uzyskać odpust zupełny dla naszych zmarłych, czyli całkowite darowanie kar 
doczesnych, co w praktyce oznacza natychmiastowe wzięcie ich z czyśćca do nieba. Taki 
odpust możemy uzyskać raz dziennie.  

 Zbliża się wspomnienie naszej patronki bł. Karoliny, czyli Uroczystość Odpustowa w naszej 
parafii, którą obchodzić będziemy 18 XI. Zachęcamy do przygotowania się do tego dnia poprzez 
uczestnictwo w nowennie ku czci Bł. Karoliny, którą rozpoczniemy w najbliższą środę (9 XI). 
Spotykać się będziemy na krótkim nabożeństwie w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 
a w niedzielę o godz. 8.00 (przed Mszą św.) 

  W najbliższy piątek Msze św. w Białobrzegach 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. Tego dnia dodatkowa Msza św. w Ryni o godz. 15.00, 
w int. Sybiraków upamiętnionych na tablicy w kościele.  

 Również w piątek przypada 98 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tego dnia  
w sposób szczególny módlmy się za naszą ojczyznę, rządzących i wszystkich naszych rodaków. 

 Z racji zbliżającej się Intronizacji Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie od czwartku dołączymy też do 
ogólnopolskiej nowenny przygotowującej nas do tej uroczystości, która odbędzie się 19 XI  
w Krakowie-Łagiewnikach a we wszystkich parafiach Polski w niedzielę 20 XI. 

 Informacja dla wszystkich wyjeżdżających na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik na 
Uroczystość Intronizacji Pana Jezusa. Prosimy o dokonywanie przedpłat. Nasz wyjazd rankiem 
19 XI o godz. 3.15 z pętli w Białobrzegach. Następnie, tradycyjnie przystanek pod kościołem  
i na pętli w Ryni. Na wyjazd prosimy zabrać ze sobą mały stołeczek do siedzenia, naprawdę 
ciepłe buty i ubranie, termos z gorącą herbatą i cos do jedzenia. W drodze powrotnej, po 
uroczystości będzie zapewniony ciepły obiad. 

 Przypominamy młodzieży z trzeciej klasy gimnazjum i starszej, że jeszcze trwają zapisy na 
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii. Dajemy tak długi czas zapisów, 
aby dać szansę wszystkim, którzy jeszcze się nie przełamali. 

 Spotkanie ministrantów młodszych w przyszłą niedzielę o godz. 13.30 w Białobrzegach,  
a kandydatów na ministrantów w środę o godz. 18.15. 

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


