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1. Dzisiaj przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Zakończyliśmy okres spowiedzi 
i Komunii wielkanocnej. 

2. W czwartek przypada Boże Ciało. Msza Święta o godz. 13.00. 
3. Rozpoczęliśmy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 

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

4. W przyszłą niedzielę przypada II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego wśród Oktawy 
Bożego Ciała. 

5. Msze Święte w rycie rzymskim odprawiane są w tutejszym kościele codziennie – w 
niedziele o godz. 13.00, w dni powszednie o godz. 19.30. Spowiedź codziennie po Mszy 
Świętej. W tym tygodniu spowiedź także w poniedziałek i środę 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. 

6. Przypominam, że blog Actualia jest związany z naszym duszpasterstwem. Korzystajmy 
codziennie z publikowanych tam treści. O blogu – według roztropnego uznania – 
informujmy także inne osoby. 

7. W sobotę, 13 czerwca br., odbędzie się pielgrzymka do Gietrzwałdu w intencji „O 
tradycyjnych, katolickich kapłanów odprawiających Mszę Świętą tylko i wyłącznie w 
rycie rzymskim”. Organizatorem pielgrzymki jest Prywatne Katolickie Stowarzyszenie 
Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w 
Warszawie. Bliższe informacje na plakacie, dostępnym na naszym blogu Actualia. 

8. W związku z pielgrzymką w najbliższy piątek i sobotę nie będzie tutaj, w kościele, 
wieczornej Mszy Świętej ani dyżuru w konfesjonale. 

9. 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. 

10. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały 
pomocne do poznawania wiary katolickiej i życia duchowego. Polecam obrazki z trzema 
adresami internetowymi oraz informatory o naszym duszpasterstwie. 

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