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1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W 
niedziele, po Mszach Świętych – także dzisiaj – śpiewamy Litanię do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Tę litanię odmawiajmy w naszych modlitwach codziennie. 

2. W czwartek wyjątkowo Msza Święta będzie odprawiona rano, o godz. 7.45. Po Mszy 
Świętej okazja do spowiedzi. 

3. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 19.30 Msza 
Święta z kazaniem. Po Mszy Świętej odśpiewamy Litanię i odmówimy Akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Chociaż nie jest to święto 
nakazane, bardzo zachęcam do udziału we Mszy Świętej w tym dniu. 

4. 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, a także w soboty i poniedziałki od godz. 20.30 do 21.30. Dokładniejsze 
informacje o naszym duszpasterstwie są dostępne na blogu Actualia (zakładka: Służba 
Boża) oraz w wydrukowanym informatorze, w który możemy zaopatrzyć się w 
kruchcie. O tutejszym duszpasterstwie – o Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz o 
możliwości wyspowiadania się – informujmy także inne osoby. 

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

6. 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. 

7. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały 
pomocne do poznawania wiary katolickiej i życia duchowego. Korzystajmy z nich i 
udostępniajmy je innym. 

8. Składam serdeczne Bóg zapłać wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Dziękuję także wiernym, 
którzy pamiętali o mojej rocznicy 30-lecia święceń kapłańskich. Bóg zapłać. 
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