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26 NIEDZIELA ZWYKŁA (01.10.2017) 

• Dzisiaj pierwsza Niedziela miesiąca. Spotkanie Żywego Różańca po Mszy świętej o 8.30 w 

Białobrzegach i o 10.30 w Ryni. Od dziś rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy 

serdecznie do wspólnej modlitwy. Nabożeństwa będą odprawiana w Białobrzegach w niedziele o 

godz. 8.00, a w dni powszednie o godz. 17.30, w Ryni w niedzielę o godz. 10.00, a w dni 

powszednie o godz. 17.00. Za wspólne, pobożne odmówienie jednej części różańca z 

rozważaniami w kościele albo w rodzinie można zyskać nawet odpust zupełny 

• W piątek - pierwszy piątek miesiąca. Msza św. o 17.00 w Ryni a o 18.30 w Białobrzegach. 

Następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. W trakcie adoracji a także przed 

Mszami świętymi możliwość spowiedzi świętej.  

• W pierwszą sobotę miesiąca wizyta kapłana u chorych od godz. 9.00 

• Figurka Matki Bożej przed kościołem w Białobrzegach jest pochylona  i nie ma do niej dostępu. 

Nie można podejść pomodlić się z bliska, przynieść kwiatki czy zapalić lampkę. Spróbujmy temu 

zaradzić. Zapraszam w najbliższą sobotę na godz. 11.00 na wspólny czyn społeczny. Wszystkich 

chcących pomóc przy figurce matki Bożej zapraszam na dwie godziny pracy. Proszę o 

przyniesienie swoich narzędzi.  

• W związku z ogólnopolską modlitwą „Różaniec do granic” z naszej Parafii wyjeżdża kilka osób, 

aby się modlić na granicy. W łączności z nimi zachęcam, abyśmy i my się pomodlili w kościele w 

Białobrzegach. Zapraszam na godz. 13.00 na wspólne odmawianie różańca. Jedni więc mogą się 

modlić o 11.00 swoją pracą przed kościołem. Inni mogą się modlić potem na kolanach 

odmawiając różaniec za Ojczyznę. 

• Pierwsze spotkanie rodziców dzieci klas III SP przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej 

odbędzie się za tydzień na Mszy o 12.30.  

• Za tydzień w Polsce będziemy przeżywać 17 Dzień Papieski. W ten dzień przypominamy sobie 

osobę i nauczanie św. Jana Pawła II. Tradycyjnie będzie przy wyjściu ustawiona puszka, gdzie 

będzie można wrzucić grosik na stypendia dla zdolnej młodzieży. 

• W Białobrzegach przy zakrystii i w Ryni przy drzwiach są już wystawione karteczki na wypominki 

jednorazowe i roczne. Ofiara składana przy tej okazji jest dobrowolna.  

• W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym mamy: 

• W poniedziałek      Wspomnienie Aniołów Stróżów 

• We wtorek     Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

• W środę                  Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

• W czwartek            Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 

• W sobotę                Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 

• Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 

• Zachęcam do czytania pracy katolickiej. 


