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 Dziś w całym świecie poza Watykanem następuje zamknięcie drzwi świętych. Zostały one otwarte 12 
miesięcy temu na Rok Miłosierdzia. Niech nie zamkną się z tej okazji nasze serca, zwłaszcza dla osób 
spotykanych na co dzień. 

 Dziś tez spotkanie ministrantów młodszych o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

 W poniedziałek grupa z osób z naszej parafii wyjeżdża na nowy film o bł. Karolinie pt. „Zerwany Kłos” 
do Pałacu Kultury i Nauki. Wyjazd z pętli autobusowej w Białobrzegach o godz. 15.30. 

 W najbliższą środę kościół obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki 
Miłosierdzia, czczonej w naszej świątyni.  

 18 listopada każdego roku przeżywamy wspomnienie patronki naszej parafii, bł. Karoliny czyli 
Odpust. Tego dnia niebo jest otwarte dla wszystkich, którzy modlą się w naszym kościele 
parafialnym. Msza Święta odpustowa będzie o godzinie 18.30.  Poprowadzi ją i kazanie wygłosi 
ksiądz Krzysztof Krzesiński, pierwszy proboszcz naszej parafii. Zaproszeni są też księża z okolicy i 
dekanatu. Zapraszamy na Odpust także serdecznie wszystkich parafian i przyjaciół naszej parafii. 
Zachęcamy do przygotowania się do tego dnia poprzez uczestnictwo w nowennie ku czci Bł. Karoliny. 
Spotykamy się do czwartku na krótkim nabożeństwie w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00.  

  W najbliższy piątek nie będzie więc Mszy Świętej o godz. 17.00, bo wszystkich zapraszamy na 18.30. 
Jako pamiątkę odpustową przygotujemy specjalne owoce, „gruszki karolińskie”. Zalecamy w związku 
z tym przyniesienie drobnych pieniążków. W związku uroczystością odpustową - w naszej parafii, w 
ten piątek będzie można spożywać pokarmy mięsne.  

 Z racji zbliżającej się Intronizacji Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie dołączymy się w codziennych 
modlitwach do ogólnopolskiej nowenny przygotowującej nas do tej uroczystości. Uroczystość 
Centralna odbędzie się 19 XI w Krakowie-Łagiewnikach a we wszystkich parafiach Polski, także w 
naszej parafii Intronizacja zostanie przeprowadzona 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 coś do jedzenia, bo będziemy stali na dworze. W drodze powrotnej, po 
uroczystości będzie zapewniony ciepły obiad. 

 Najbliższa niedziela jest ostatnia w roku liturgicznym -Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
oraz 3 niedziela miesiąca. Będzie można wrzucić do puszki datek na cele charytatywne. 

 Przypominamy jeszcze młodzieży z trzeciej klasy gimnazjum i starszej, że trwają zapisy na 
przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii.  

 W tym tygodniu w Białobrzegach udało się nam naprawić szwankujący, piętnastoletni już piec 
centralnego ogrzewania i zmodernizować oświetlenie ściany ołtarzowej naszego kościoła. Wszystkim 
parafianom, którzy nam pomagali w tych pracach składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 W Ryni zakończyliśmy na razie prace malarskie. Przemalowano częściowo chór. Jest to przymiarka do 
ewentualnego pomalowania ołtarza w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z Ryni.  

 Zachęcamy do czytania najnowszej prasy katolickiej. 

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


