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• Można jeszcze zgłaszać wypominki roczne. W każdy pierwszy piątek miesiąca o 

godz. 18.30 będzie sprawowana Msza święta za naszych zmarłych.  

• 10 i 11 listopada odbędą się uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Główne uroczystości w naszej parafii odbędą się w Ryni 11 

listopada o godz. 15.00. Zapraszam na Msze świętą w intencji wszystkich, którzy 

cierpieli w obu wojnach światowych a zwłaszcza za mieszkańców Ryni zesłanych 

na Syberię i do Niemiec. Mszy świętej towarzyszyć będzie występ chóru „Echo 

Nieporętu” i pieśni patriotyczne.  

• Inne niepodległościowe wydarzenia gminne to (1)Msza św. w Nieporęcie 10 

listopada, w piątek, o godz. 17.00 z udziałem wojska a potem Apel na Placu 

Wolności, (2)Bieg Niepodległości w Stanisławowie Pierwszym 11.11 o godz. 11.11 

i (3)koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – 18. 

listopada o godz. 18.00 w Szkole w Nieporęcie.  

• Nawiedzając z modlitwą cmentarz możemy do 8 listopada uzyskać raz dziennie 

odpust za duszę w czyśćcu cierpiącą.  

• W najbliższy piątek to drugi piątek miesiąca. Msze św. o godz. 17.00 i o godz. 

18.30 w Białobrzegach. Adoracja do godz. 19,30 a po niej Wieczór Uwielbienia 

do godz. 21.00. Zapraszamy na modlitwę charyzmatyczną. 

• Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w sobotę o 12.30 na plebanię. 

• Za tydzień, w drugą niedzielę miesiąca spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej - na Mszy o godz. 12.30.  

• Dziękuję za indywidualne ofiary na piec i naprawę dachu w Ryni. Bóg zapłać.  

• Ogłaszam za tydzień tzw. tacę gospodarczą na dach w Ryni. Ponieważ Rynia 

składa się zwykle na kościół w Białobrzegach, wypada, żeby cała parafia 

wspomogła te prace. 

• Zachęcam do czytania tygodników katolickich. Jest „Idziemy”, „Gość” i „Mały 

Gość” dla dzieci”. 

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


