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1. Msze Święte w rycie rzymskim odprawiane są w tutejszym kościele codziennie – w 
niedziele o godz. 13.00, w dni powszednie o godz. 19.30. Okazja do spowiedzi 
codziennie po Mszy Świętej. Ponadto godzinne dyżury w konfesjonale od godz. 20.30 
do 21.30: w soboty i poniedziałki, a także: w środy przed pierwszym czwartkiem 
miesiąca, w pierwsze czwartki miesiąca, pierwsze piątki miesiąca oraz w przeddzień 
świąt nakazanych. Dokładniejsze informacje o naszym duszpasterstwie są dostępne na 
blogu Actualia (zakładka: Służba Boża). O tutejszym duszpasterstwie – o Mszy Świętej 
w rycie rzymskim oraz o możliwości wyspowiadania się – informujmy także inne osoby. 

2. Uprzejmie informuję, że blog Actualia będzie odtąd bardziej bezpośrednio związany z 
naszym duszpasterstwem. Korzystajmy codziennie z publikowanych tam treści. O 
blogu – według roztropnego uznania – informujmy także inne osoby. 

3. Dzisiaj czcimy Najświętszą Maryję Pannę Wspomożenie Wiernych, główną patronkę 
Rodziny Salezjańskiej. Po Mszy Świętej odśpiewamy Litanię Loretańską. W maju Litanię 
do Matki Bożej śpiewajmy w domu codziennie. 

4. Za tydzień, w niedzielę, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone 
Świątki. W sobotę Msza Święta z formularza Wigilii Zesłania Ducha Świętego. 
Naśladując Matkę Bożą i Apostołów, którzy po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa trwali w 
Wieczerniku na modlitwie (jest to najstarsza nowenna w Kościele), odprawiajmy i my 
nowennę do Ducha Świętego. Możemy to czynić w najprostszej formie, odmawiając 
codziennie Hymn do Ducha Świętego, Véni Creátor Spíritus – O, Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź. 

5. Codziennie módlmy się – zwłaszcza do Matki Bożej i do Św. Józefa – o rozwój 
duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim w tutejszym kościele, 
m.in. o ministrantów do służby przy ołtarzu. 

6. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały 
pomocne do poznawania wiary katolickiej i życia duchowego. Polecam szczególnie 
książkę „W blasku miłosierdzia. Jak dobrze spowiadać się?”, w której znajdziemy 
praktyczne wskazówki, dotyczące dobrego przygotowania i odprawienia spowiedzi. 
Dobrze będzie tę książkę przeczytać nawet i przed każdą spowiedzią. Książkę 
udostępniajmy i naszym bliźnim, w trosce o ich zbawienie. Zaopatrzmy się także w 
obrazki z trzema adresami internetowymi. 

7. Składam serdeczne Bóg zapłać wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. 
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