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 Rozpoczynają się ferie szkolne. Życzymy wszystkim szczęśliwego czasu odpo-

czynku. Przypominamy, aby podczas wyjazdów zadbać o udział we Mszy Świę-

tej. 

 Przy tej okazji dziękujemy za dotychczasowe wsparcie finansowe wyjazdu na-

szych ministrantów na ferie parafialne do Zieleńca. Wyjazd planujemy za ty-

dzień w poniedziałek, jeśli ktoś chciałby jeszcze dołożyć się do tego wyjazdu, 
bardzo serdecznie zapraszamy. Po Mszy ministranci będą jeszcze stali z puszką 

przy drzwiach kościoła. Dziękujemy za wszelkie ofiary. Nadal też poszukujemy 

sponsorów, którzy choćby w części ale chcieliby wspomóc naszych ministrantów 
w tym wyjeździe. 

 Trwa ufundowana przez nas wszystkich Msza święta gregoriańska za ks. Kano-

nika Zbigniewa Brzozowskiego. Zapraszamy w dni powszednie na godzinę 
17.00 do wspólnej modlitwy. 

 W ostatni piątek odbył się pogrzeb proboszcza sąsiedniej parafii, ks. Feliksa 

Chudzika i pogrzeb naszego parafianina, Tadeusza Bamburskiego. Dziękuję na-
szym parafianom, którzy ofiarowali swój czas, aby spełnić uczynek miłosierdzia 

„umarłych grzebać i modlić się za żywych i umarłych”. 

 W najbliższy piątek Msze św. o godz. 17.00 i 18.30, następnie Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi świętej. 

 W najbliższą sobotę, 18 dnia miesiąca zapraszamy na comiesięczną Mszę świę-

ta poświęconą naszej Patronce, Błogosławionej Karolinie. Msza święta będzie 
powiązana z modlitwa o uzdrowienie, nabożeństwem do bł. Karoliny i obrzędem 

ucałowania relikwii. Intencje, prośby, ku czci Błogosławionej Karoliny, które 

ofiarować będziemy podczas Mszy św. i odczytywać podczas nabożeństwa 
można wrzucać do przygotowanej skrzynki, która znajduje się na kracie przy 

wejściu.  

 Za tydzień trzecia niedziela miesiąca i zbiórka na cele charytatywne. 

 Udało się w tym tygodniu wymienić obicia tapicerskie w konfesjonałach, klęcz-

nikach oraz fotelach i pufach w prezbiterium, tak w Ryni, jak i w Białobrzegach. 

Siedziska się wygniatają, wycierają i trzeba je co kilka, kilkanaście lat odświe-
żyć. Dziękujemy za waszą ofiarność, która umożliwia systematyczne dbanie  

o nasze świątynie. 

 Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dbajmy, aby w katolickich domach 
były na stałe obecne tygodniki katolickie. 

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


