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1. Dobiega końca czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po 
Mszy Świętej odśpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmówimy Akt 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Litanię 
odmawiajmy w naszych modlitwach codziennie. 

2. Po Mszy Świętej okazja do spowiedzi. 
3. Jutro przypada uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest to święto nakazane, czyli 

mamy obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. Msza Święta z kazaniem o godz. 
19.30. Po Mszy Świętej nabożeństwo czerwcowe, słówko wieczorne oraz okazja do 
spowiedzi. 

4. W środę przypada uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
Odmawiajmy, zwłaszcza w lipcu, Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 
Wspólnie będziemy tę litanię odmawiać w lipcu po niedzielnych Mszach Świętych. 

5. W czwartek święto Nawiedzenie Maryi Panny. 
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. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu, z wyjątkiem wtorku, codziennie od godz. 20.30 
do 21.30. 

9. W tym tygodniu we wtorek, piątek i sobotę Msza Święta wyjątkowo będzie odprawiona 
rano o godz. 8.15. Po Mszy Świętej okazja do spowiedzi. W pozostałe dni Msza Święta 
jak zwykle o godz. 19.30. W przyszłą niedzielę Msza Święta wyjątkowo będzie 
odprawiona o godz. 19.30. 

10. Z naszym duszpasterstwem jest związany w internecie blog Actualia. Korzystajmy 
codziennie z publikowanych tam treści. O blogu – według roztropnego uznania – 
informujmy także inne osoby. 

11. 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. 

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

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