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Rozkład Mszy Świętych i spowiedzi – zakładka: Służba Boża 

 
Św. Pius V, bulla Quo primum, o tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim: 
 
„Ponadto, na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, 
przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy 
Świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, 
bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub 
cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, 
administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny, lub zakonnik 
jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być 
zobowiązany do odprawiania Mszy Świętej w inny sposób, niż przez Nas polecono. 
Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź 
zmuszany do zmieniania tego Mszału; a niniejsza Konstytucja nigdy nie może być 
unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna, i będzie mieć moc 
prawną, pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń 
prowincjalnych bądź synodalnych, i pomimo zwyczajów ww. kościołów, 
ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem, zachowując tylko 
zwyczaje mające ponad 200 lat (…). 
Podobnie, nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu 
Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, 
indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, 
niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych 
Apostołów Piotra i Pawła”. 



 

 
MSZA ŚWIĘTA 
w rycie rzymskim 

 
Niedziela – godz. 13.00 

 

Dni powszednie – godz. 19.30 
 

 
SPOWIEDŹ 

 
Codziennie po Mszy Świętej. 

  

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30: 
  

– sobota, 
– poniedziałek, 
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca, 
– pierwszy czwartek miesiąca, 
– pierwszy piątek miesiąca, 
– w przeddzień świąt nakazanych. 

 
 
 

 

Po Mszy Świętej można poprosić kapłana 
o poświęcenie dewocjonaliów. 

 

 

Informacje o duszpasterstwie: 
Blog Actualia – actualia.blog – zakładka: Służba Boża 

 
  

Odwiedzajmy codziennie: 
 

Sacerdos Hyacinthus    sacerdoshyacinthus.com 
Verbum catholicum     verbumcatholicum.com 

Actualia      actualia.blog 


