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 Dziś podczas Mszy św. o godz. 12.30 wystąpi w naszej Parafii chór „Echo Nieporętu” a po 

Mszy zaprezentuje dla nas koncert kolęd. 

 Od najbliższej środy, czyli od rozpoczęcia miesiąca lutego wracamy do codziennej Mszy 

św. o godz. 17.00. 

 W najbliższy czwartek (2 lutego) przypada święto Ofiarowania Pańskiego - zwane Matki 

Bożej Gromnicznej, jest to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego i kończy on w kościele 
polskim czas śpiewania kolęd i dekoracji Bożonarodzeniowych. Tego dnia do kościoła za-

bierzmy ze sobą gromnice z ochraniaczami. Msze św. w Białobrzegach o godz. 8.30  
i 17.00 a w Ryni o godz. 18.30. Przy zakrystii są do nabycia gromnice i ochraniacze w ce-

nie 8 zł. 

 Od nowego roku za zgodą Rady Parafialnej wprowadzamy zmianę w porządku 

Mszy św. sprawowanych w pierwsze piątki miesiąca. I tak, w najbliższy piątek 
(3 lutego) Msze św. o godz. 17.00 w Ryni i o 18.30 w Białobrzegach, a następnie 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi św. Spowiedź także 

przed każdą Mszą św. Nie będzie już jednak Mszy św. o godz. 20.00! Wszystkich 
parafian i gości zainteresowanych Mszą św. i modlitwą o uzdrowienie informu-

jemy, że będzie ona sprawowana każdego 18 dnia miesiąca o godz. 17.00, za 
wstawiennictwem naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny, której ten dzień w na-

szej parafii jest poświęcony. 

 W sobotę odwiedzę chorych od godz. 9.00. 

 Za tydzień, z racji pierwszej niedzieli miesiąca w Białobrzegach o godz. 8.00 godzinki do 
NMP i spotkanie Żywego Różańca po Mszy o godz. 8.30, a w Ryni po Mszy o 10.30. 

 W przyszłą niedzielę przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie św. Agaty, patron-
ki od pożarów i innych grożących niebezpieczeństw (powodzi, utonięcia, choroby). Na 

pamiątkę tej świętej i wierząc w jej wstawiennictwo ochraniające nasze domy będziemy 
według wielowiekowej tradycji tego dnia święcić kawałki chleba, a następnie każdy z nas 

będzie je mógł zabrać ze sobą, aby ze czcią je przechować w domu.  

 W przyszłą niedzielę zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św., 

na ich Mszę św. i spotkanie. Proszę zabrać ze sobą książeczki komunijne do poświęcenia. 

 Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert muzyki gospel w wykonaniu zespołu 
TGD oraz mieszkańców gminy Nieporęt o godz. 19.00 w kościele NMP Wspomożycielki 

Wiernych w Stanisławowie Pierwszym. 

 Informujemy, że Msze św. gregoriańskie za + ks. kan. Zbigniewa Brzozowskiego, roz-

poczniemy od 10 lutego. Zapraszamy do uczestnictwa w tej modlitwie. 

 Wszyscy pewnie zauważyli dużą ilość ministrantów w naszej parafii, coraz lepiej nam po-

magają się modlić i coraz gorliwiej to czynią. Pojawił się zatem pomysł podziękowania im 
za ich trud i piękną służbę. Chcemy w najbliższe ferie zabrać tych, którzy mogą, wraz  

z rodzicami  na pięciodniowy wyjazd na narty wraz z księdzem i na wiele innych cieka-
wych atrakcji. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do naszych parafian i gości o pomoc 

w sfinansowaniu tego wyjazdu. Niech to będzie nasz wyraz wdzięczności za całoroczną ich 
posługę. W przyszłą niedzielę po mszach św. nasi ministranci będą na ten wyjazd zbierali 

ofiary do puszek. Otwarci jesteśmy też na tych którzy mieliby pragnienie i możliwość sfi-
nansować ten wyjazd w jakimś stopniu. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

  Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo przy ołtarzu i lizaki przy wyjściu.  


