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16 NIEDZIELA ZWYKŁA (23.07.2017) 

• Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców, które przypada w najbliż-
szym tygodniu, dziś modlimy się w sposób szczególny za wszystkich właścicieli róż-
norakich środków transportu i użytkowników dróg. Na zakończenie Mszy św. od-
mówimy wspólnie modlitwę błogosławieństwa, a następnie zapraszam kierowców 

do ich pojazdów, aby nastąpiło ich obfite pokropienie 😊 Przy tej okazji będziemy 
zbierać ofiary, które w części posłużą na wsparcie misjonarzy w zakupie środków 
transportu w ich krajach misyjnych. Dla zastanawiających się ile pieniążków złożyć 
na tę ofiarę, pomocą może stać się - choć nie koniecznie - hasło owej akcji: „1 grosz 
za każdy przejechany kilometr, na środki transportu dla misjonarzy”. Za wszelkie 
ofiary bardzo dziękujemy. Podczas pokropienia kierowcy będą mogli też wybrać dla 
siebie breloczki do kluczy, czy też zawieszki ze św. Krzysztofem do ich samochodów. 

• We wtorek przypada święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa. Jest 
to także dzień imienin naszego pierwszego proboszcza i budowniczego tego ko-
ścioła śp. Ks. Krzysztofa Krzesińskiego - zapraszamy na Mszę św. w jego intencji.  

• W środę w Ryni nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. 
Zapraszamy.  

• Również w środę przypada wspomnienie rodziców Matki Bożej, a zarazem dziad-
ków Pana Jezusa – Św. Joachima i Anny, tego dnia warto za ich wstawiennictwem 
pamiętać w modlitwie o naszych rodzicach i dziadkach. 

• W piątek Msze święte w Białobrzegach o godz. 17.00 i 18.30. Potem adoracja Naj-
świętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi do godz. 20.00. 

• Za tydzień w niedzielę odbędzie się po Mszach świętych zwyczajowa zbiórka ofiar 
na cele charytatywne przełożona z trzeciej niedzieli lipca. 

• Jak już ogłaszałem organizujemy dwie pielgrzymki na Jasną Górę. Pierwsza na Uro-
czystość Wniebowzięcia NMP (14/15 sierpnia) i druga na Ogólnopolski Kongres Ró-
żańcowy (6-8 września). Informacje i zapisy u p. Basi. 

• Przypominam wszystkim członkom naszej Rady Parafialnej, że Ks. Proboszcz chce 
zorganizować spotkanie całej Rady, wstępnie na dzień 13 sierpnia (niedziela). Bar-
dzo proszę o przekazanie mi jasnej informacji czy ten termin pasuje czy nie. W 
związku z tym proszę o podejście wszystkich członków po Mszy do zakrystii. 

• Polecam najnowszą prasę katolicką - tygodniki „Idziemy” i „Gość Niedzielny”. 

• A po Mszy tradycyjnie dzieci zapraszam po błogosławieństwo i słodkie lizaki 😊 


