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17 NIEDZIELA ZWYKŁA (30.07.2017) 

• Dziś po Mszy jak już informowaliśmy odbędzie się przeniesiona wyjątkowo z 3 nie-
dzieli zbiórka na cele charytatywne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary na ten cel. 

• We wtorek rozpoczynamy miesiąc sierpień, czas wielu rocznic wpisanych w historię 
naszej Ojczyzny. W związku z tym, Kościół w Polsce, jak co roku, zachęca do podjęcia 
na ten miesiąc abstynencji alkoholowej, jako troski o wolność wewnętrzną naszego 
narodu.  

• We wtorek (1 sierpnia) obchodzimy 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego (1944 r.), tego dnia pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy zginęli walcząc  
w obronie naszej Ojczyzny. 

• Od południa najbliższego wtorku (1 sierpnia) przez całą środę (2 sierpnia) można 
uzyskać odpust zupełny tzw. Porcjunkuli związany z osobą Św. Franciszka z Asyżu. 
Aby go uzyskać należy nawiedzić kościół parafialny, być w stanie łaski uświęcającej, 
przyjąć Komunię świętą, odmówić modlitwę „Wierzę w Boga” oraz „Ojcze nasz”  
i pomodlić się w intencjach papieża dowolną modlitwą np. Zdrowaś Maryjo. Taki 
odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłych. Z racji odpustu nasz kościół  
w Białobrzegach będzie otwarty przez cały wtorek i środę dla tych, którzy chcą ten 
odpust zyskać lub po prostu się pomodlić. 

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

• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, Msza św. w Ryni o godz. 17.00 
a w Białobrzegach tylko o godz. 18.30, po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 20.00 w tym czasie możliwość spowiedzi św. Spowiedź również przed 
każdą Mszą świętą. 

• W sobotę odwiedziny chorych od godz. 9.00. 

• Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, jest to również święto Przemienienia Pań-
skiego, o godz. 8.00 w Białobrzegach Godzinki do NMP, a po Mszy o 8.30 i po 10.30 
spotkanie Żywego Różańca. 

• Zapraszamy jeszcze do zapisywania się u p. Basi na pielgrzymkę do Częstochowy, na 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (14/15 sierpnia). 

• Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

• Przy gazetach są także wyłożone breloczki i zawieszki ze św. Krzysztofem. Ostatniej 
niedzieli święciliśmy samochody przy tej okazji zapotrzebowanie na owe dewocjo-
nalia okazało się przekroczyć nasze przypuszczenia, dlatego zakupiliśmy dodatkową 
ilość dla tych, którym nie wystarczyło. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował poświęcić 
swój samochód, proszę po Mszy podejść do zakrystii.  

• Na zakończenie Mszy dzieci zapraszam po błogosławieństwo i słodkie lizaki 😊 


