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• Wczoraj trzydzieści jeden osób podjęło w naszej Parafii dzieło Duchowej Adopcji. Będą troszczyć się przez 
modlitwę i umartwienia o małe nienarodzone jeszcze dzieci. Bóg zapłać tym osobom. A w tym tygodniu 
w sposób szczególny modlimy się właśnie w intencji ochrony życia nienarodzonych. Przy zakrystii wysta-
wione są też dwa pojemniki z materiałami do wzięcia: w jednym mała postać przedstawiająca 10 tyg. 
dziecko w łonie mamy tzw. „Jasia”, a w drugim wpinka do koszuli, marynarki, czy sukienki z maleńkim 
odlewem stópek 11 tyg. dziecka będąca znakiem rozpoznawczym osób którym na sercu leży ochrona 
życia. Materiały te można rozdawać też innym, w tym mamom, które nosząc pod sercem dziecko potrze-
bują wsparcia czy nadziei. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na wsparcie fundacji zajmującej 
się m.in. opieką nad dziećmi i ich matkami, które zrezygnowały z aborcji. 

• Dzisiaj po Mszy świętej o 8.30 nabożeństwo dziękczynno-błagalne w 25-lecie Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej 

• Zapraszamy do uczestnictwa w wielkopostnych nabożeństwach: Drodze Krzyżowej w piątki w Białobrze-
gach o godz. 17.30 a w Ryni o godz. 17.00 i Gorzkich Żalach w niedzielę w Białobrzegach o godz. 8.00,  
a w Ryni o godz. 10.00.  

• Najbliższa sobota, pierwszego kwietnia, to pierwsza sobota miesiąca. Kapłani pojadą do chorych. Pro-
simy o zgłaszanie także tych chorych, którzy dawno nie byli u spowiedzi i Komunii świętej. Z księdzem 
można się też umówić indywidualnie na dowolny termin, żeby kapłan przyjechał na dłużej i pomógł cho-
remu przygotować się do spowiedzi i ją odbyć. Gdyby bowiem ktoś z naszych bliskich, sąsiadów, parafian 
umarł a okazałoby się, że ten człowiek przez wiele lat nie przyjmował Sakramentów świętych, byłaby to 
przed Bogiem wina także nas wszystkich.  

• Za tydzień 2 kwietnia pierwsza niedziela miesiąca. Spotkania Kół Żywego Różańcowego w Białobrzegach 
po Mszy o 8.30 a w Ryni po Mszy o 10.30. 

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

• Za dwa Tygodnie Niedziela Palmowa. W Ryni będą sprzedawane palmy. Dobrowolna ofiara złożona za 
palmę posłuży na docieplenie ławek w Kościele. 

• W niedziele za tydzień zaczynają się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. Potrwają do wtorku. Msze 
z nauką rekolekcyjną będą w poniedziałek i wtorek w Białobrzegach o godz. 8.30 i 18.30 a w Ryni o godz. 
17.00. Dzieci są zaproszone na rekolekcje szkolne w poniedziałek i wtorek na godzinę 10.00. Rekolekcje 
prowadzić będzie ks. Paweł Rossa, polski kapłan pracujący obecnie na Ukrainie. Do spowiedzi rekolek-
cyjnej zapraszamy w poniedziałek i wtorek. W te dni będzie zawsze spowiadać przynajmniej jeden ksiądz 
spoza Parafii. Rekolekcje stanowią czas łaski. Nie odkładajmy spowiedzi na potem, bo następna niedziela 
to już Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień.  

• Dzieci chętne, aby dołączyć do grona służących już przy ołtarzu ministrantów, zapraszamy do zapisywa-
nia się u naszych księży. 

• W kinach od kilkunastu dni pojawił się film o naszej patronce Bł. Karolinie - ZERWANY KŁOS. Część na-
szych parafian była już jakiś czas temu na przedpremierze tego filmu. Jeśli są chętni do obejrzenia tego 
filmu, prosimy o zgłoszenie się w zakrystii, wówczas z parafii zorganizujemy wspólny wyjazd. 

• Zachęcamy do nabywania wielkanocnych świec Caritas. Dochód przeznaczony jest na dzieła charyta-
tywne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Mamy trzy rodzaje świec: paschaliki z napisami za 10 złotych oraz 
jajka i słupki z dekoracją baranka za 12 złotych.  

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Mamy nowego Małego Gościa Niedzielnego 

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


