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  W środę umarł nagle ks. Krzysztof Krzesiński, pierwszy Proboszcz i twórca  naszej Parafii. Żył 55 lat. 
Zmarł na serce. Pogrzeb ks. Krzysztofa odbędzie się jutro w Gliniance. Tam zostanie pochowany. 
Można się zapisywać na wspólny wyjazd autokarem u Pani Basi Jankojć. Wszyscy, którzy z naszej 
parafii pojadą na pogrzeb są zaproszeni przez parafian w Gliniance na poczęstunek do Gimnazjum. 
Wieziemy bardzo duży wieniec. Na szarfie będzie napis „Kochanemu księdzu Krzysztofowi wdzięcz-
ni parafianie z Białobrzegów i Ryni”. Ksiądz Wikariusz z Glinianki prosił, aby nie wnosić innych wień-
ców i wiązanek do kościoła. Kościółek w Gliniance jest niewielki i nie będzie tam miejsca na rozło-
żenie kwiatów wokół trumny. Przypuszczamy, że samych księży będzie pół świątyni. Gdyby ktoś 
wybierał się indywidualnie, swoim autem, informujemy, że na cmentarz i z powrotem mają pod-
wozić zebranych dwa autobusy. Jest niewiele miejsca parkingowego przy cmentarzu. Lepiej więc 
nie podjeżdżać pod cmentarz swoim samochodem.   

 Po Mszy Świętej Pani Basia będzie zbierać ofiary na wspólny wieniec i Mszę świętą gregoriańską za 
duszę ks. Krzysztofa. Gdyby ktoś chciał dołożyć od siebie czy od swojej rodziny ofiarę na ten cel, 
serdecznie dziękujemy. Planujemy też w bliskiej przyszłości kamienną tablicę komemoratywną czyli 
upamiętniającą postać ks. Krzysztofa. Tablicę tę wmurujemy w ścianę kościoła w Białobrzegach, w 
przedsionku. 

 Spotkanie ministrantów młodszych dzisiaj o godz. 13.30 w Białobrzegach. 

 Dzisiaj rozpoczyna się 50 - jubileuszowy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zapraszamy do mo-
dlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa.  

 W najbliższą środę mamy Popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu - czasu Pokuty i Nawrócenia. 
Msze święte z posypaniem głów popiołem w Białobrzegach o 8.30 i 18.30, a w Ryni o 17.00. 

 Przypominamy, że w Popielec osoby między 18 a 60 rokiem życia obowiązuje Post ścisły ilościowy, 
tzn. wolno zjeść jeden posiłek do syta a po innych posiłkach trzeba czuć głód. Powyżej 14 roku życia 
obowiązuje post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby chore mają 
dyspensę. Podejmijmy też indywidualne postanowienia wielkopostne, np. modlitwę, post, absty-
nencję albo jałmużnę.  

 W piątek jest pierwszy piątek miesiąca. Sakrament Pojednania przed Mszami świętymi. Tego dnia 
Msze w Białobrzegach o godz. 18.30 a w Ryni o 17.00. Po nich Droga Krzyżowa. Zapraszamy. 

 W sobotę odwiedzimy naszych chorych od godz. 9.00. 

 Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania Kół Żywego Różańcowego w Białobrzegach po 
Mszy o 8.30 a w Ryni po Mszy o 10.30. 

 Gorzkie Żale w niedzielę w Białobrzegach o godz. 8.00, a w Ryni o godz. 10.00. Zapraszamy do tego 
rozważania Męki Pana Jezusa i współcierpienia Maryi. 

 Spotkanie dla rodziców i dzieci mających w tym roku pierwszą Komunię Świętą także w przyszłą 
niedzielę na Mszy Świętej o godz. 12.30. 

 Zapraszamy do modlitwy za ks. kan. Zbigniewa Brzozowskiego w sprawowanej za niego każdego 
dnia o godz. 17.00 Mszy św. gregoriańskiej. 

  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.   

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


