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OGŁOSZENIA 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA (29.10.2017) 

• Dzisiaj pierwsze spotkanie dla małżeństw chcących poznać kręgi Domowego 

Kościoła. Zapraszamy 29 października na godz. 16.00 na plebanię. 

• Dziękuję, że zamawiacie wypominki. Jednorazowe będą czytane 1 Listopada 

na Cmentarzu w Nieporęcie i 2 listopada w kościele w Białobrzegach o godz. 

17.00 oraz w Ryni o godz. 18.00. Roczne wypominki będą czytane, jak do tej 

pory, przez cały rok, w niedzielę, w Białobrzegach podczas Mszy o godz. 8.30 

podzielone na 4 części. W Ryni w 2 niedzielę miesiąca. W intencji zmarłych 

czytanych w wypominkach, w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.30 

będzie sprawowana Msza św. Bóg zapłać za Wasze ofiary. 

• Zapraszam w poniedziałek i wtorek na ostatnie w tym roku Nabożeństwo 

Różańcowe.  

• W Uroczystość Wszystkich Świętych (w środę) Msza w Białobrzegach o godz. 

8.30, a w Ryni o godz. 10.30. Następna Msza św. w Nieporęcie o godz. 12.30 

a po niej procesja na cmentarzu, (około 13.30), której towarzyszyć będzie 

modlitwa przy grobach i czytanie wypominek jednorazowych. 

• 2 listopada, w dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych zapraszamy na Mszę św. 

do Białobrzegów na godz. 17.00 i do Ryni na godz. 18.00. Chętnych 

zapraszam na wspólny spacer od kościoła na cmentarz żołnierzy w 

Białobrzegach. Wyjście o godz. 19.00. Pomodlimy się i zapalimy znicze. 

• Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich 

Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy uzyskać odpust zupełny, czyli 

całkowite darowanie kar doczesnych dla dusz w czyśćcu cierpiących. Taki 

odpust możemy też zyskać każdego dnia od 1 do 8 listopada nawiedzając z 

modlitwą cmentarz. Warunkami uzyskania go są: wzbudzenie intencji jego 

otrzymania, bycie w stanie łaski uświęcającej, brak przywiązania do 

jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św. i odmówienie modlitwy w 

intencjach bliskich Ojcu Świętemu. Odpust możemy uzyskać raz dziennie.  
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• W najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o godz. 17.00 w 

Ryni i o godz. 18.30 w Białobrzegach. Przed Mszami okazja do spowiedzi. 

Adoracja w pierwszy piątek do godz. 20.00.  

• W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzę chorych. 

• Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie członków Żywego 

Różańca po Mszy św. o godz. 8.30 i 10.30. Zapraszam. 

• Dziękuję Panu Maćkowi Woźniakowi z Ryni za duże wsparcie w wymianie 

parafialnego pieca gazowego. Oprócz życzliwych rodzin z naszej Parafii 

pomogły nam moje znajome rodziny spoza Parafii, z Domowego Kościoła, 

które złożyły się i zebrały 3500 zł. Z tych pieniędzy i ofiar z wypominek udało 

się już zapłacić pierwsza ratę. Resztę, jak Bóg pozwoli, zapłacimy z ofiar 

kolędowych, więc temat jest ogarnięty. 

• Ogłaszam jednak za dwa tygodnie tzw. tacę gospodarczą. W obfite deszcze 

zaczął przeciekać dach w Ryni i dobrze by było przełożyć część blachy jeszcze 

tą jesienią. Ponieważ Rynia składa się zwykle na kościół w Białobrzegach, 

wypada, żeby cała parafia wspomogła te prace. 

• Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz 

lizaki. 

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

„Mały Gość” dla dzieci”. 


