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1. Dzisiaj przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. 
2. Kończymy maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Po Mszy Świętej odśpiewamy Hymn 

do Ducha Świętego oraz Litanię Loretańską. 
3. Jutro rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

W niedziele, po Mszach Świętych, będziemy śpiewać Litanię do Najświętszego Serca 
Jezusowego. Tę litanię odmawiajmy w naszych modlitwach codziennie. 

4. Z racji wyjazdu kapłana, wyjątkowo we wtorek nie będzie Mszy Świętej o godz. 19.30 
ani spowiedzi. 

5. W tym tygodniu – w środę, piątek i sobotę – przypadają Suche Dni po Zesłaniu Ducha 
Świętego. W tych dniach praktykujmy post ścisły i módlmy się za przyszłych kapłanów. 

6. W pierwszy czwartek miesiąca módlmy się o nowe i liczne powołania kapłańskie, 
wierne Tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo” (Mt 9, 37-38). 

7. W tym tygodniu przypadają także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Gorliwie 
odprawiajmy nabożeństwo 9 pierwszych piątków oraz nabożeństwo 5 pierwszych 
sobót, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim. 

8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 
9. Msze Święte w rycie rzymskim odprawiane są w tutejszym kościele codziennie – w 

niedziele o godz. 13.00, w dni powszednie o godz. 19.30. W tym tygodniu – oprócz 
wtorku – okazja do spowiedzi codziennie od godz. 20.30 do 21.30. 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. 

10. Uprzejmie informuję, iż niedawno podjąłem decyzję, 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. 

11. W dniu 13 czerwca odbędzie się pielgrzymka do Gietrzwałdu w intencji „O 
tradycyjnych, katolickich kapłanów odprawiających Mszę Świętą tylko i wyłącznie w 
rycie rzymskim”. Bliższe informacje na plakacie, dostępnym na naszym blogu Actualia. 

12. 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. 

13. 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 oraz informatory o naszym duszpasterstwie. 

14. Składam serdeczne Bóg zapłać wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim.        Ks. Jacek Bałemba SDB 


