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1. Dzisiaj przypada IV Niedziela po Objawieniu Pańskim oraz wspomnienie Św. Martyny, 
Dziewicy i Męczennicy. Po Mszy Świętej odśpiewamy kolędę oraz Apel Jasnogórski i kapłan 
powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do 
spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w poniedziałek Św. Jana Bosko, Wyznawcy; we 
wtorek Św. Ignacego, Biskupa i Męczennika; w środę święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi 
Panny; w czwartek Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika; w piątek Św. Andrzeja Corsini, Biskupa 
i Wyznawcy; w sobotę Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy; w niedzielę V Niedziela po 
Objawieniu Pańskim oraz wspomnienie Św. Tytusa, Biskupa i Wyznawcy. 

3. W środę, 2 lutego, przypada święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej 
Gromnicznej. Wieczorem Msza Święta z kazaniem, poprzedzona obrzędem poświęcenia świec. 

4. W czwartek, w święto Św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, po Mszy Świętej specjalne 
błogosławieństwo ze świecami przez wstawiennictwo tego Świętego. 

5. W sobotę, w święto Św. Agaty, po Mszy Świętej poświęcenie chleba i wody. 
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Módlmy się wytrwale o nowe i liczne 

powołania kapłańskie, wierne Tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana Jezusa: „Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na 
żniwo swoje” (Mt 9, 37-38). 

7. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Najświętszemu Serca Pana Jezusa za grzechy swoje i innych ludzi. Kto jeszcze 
nie odprawił nabożeństwa 9 pierwszych piątków, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w 
rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższego piątku. Warunkiem jest przystąpienie z 
czystym sercem przez 9 pierwszych piątków z rzędu do Komunii Świętej. Po Mszy Świętej 
odmówimy modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy i zniewagi. Kto 
jeszcze nie odprawił nabożeństwa 5 pierwszych sobót, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą 
w rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższej soboty. Warunki tej praktyki: przez 5 
pierwszych sobót z rzędu przystąpić do spowiedzi (można do spowiedzi przystąpić w dni 
poprzedzające), przystąpić do Komunii Świętej, odmówić jedną część Różańca oraz przez 15 
minut rozważać tajemnice różańcowe. Ważne jest, aby wszystkie te praktyki ofiarować Matce 
Bożej w intencji wynagradzającej, czyli ekspiacyjnej za grzechy i zniewagi. 

9. Do 2 lutego kapłan odwiedza katolickie rodziny z modlitwą i błogosławieństwem. W sprawie 
ustalenia wizyty księdza po kolędzie możemy kontaktować się z kapłanem po Różańcu. 

10. Okazja do spowiedzi jest codziennie po słówku salezjańskim. Spowiedź odbywa się w 
konfesjonale, w pomieszczeniu po prawej stronie kaplicy – wejście z korytarza. 

11. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana w tutejszej kaplicy codziennie o godz. 19.00, a 
w soboty oraz w 1 piątki miesiąca o godz. 20.00. W tym tygodniu od środy do soboty Msza 
Święta będzie odprawiana o godz. 20.00. Godziny codziennej Mszy Świętej, ewentualne zmiany 
rozkładu oraz inne informacje o tutejszym duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu 
Actualia. 

12. Części przybywajmy na Mszę Świętą i częściej gromadźmy się na wspólną modlitwę! Różaniec 
odmawiamy wspólnie codziennie po Mszy Świętej. Mężczyzn proszę o wpisywanie się na listę 
dyżurów i prowadzenie codziennej modlitwy Różańcowej. Lista dyżurów jest dostępna w naszej 
kruchcie strategicznej. 

13. Tutejsze duszpasterstwo zawiera 3 istotne elementy: kaplica-kruchta-internet. Kaplica to 
codzienna Msza Święta w rycie rzymskim, codzienne nauczanie kapłana, codzienna okazja do 
spowiedzi i wspólna modlitwa Różańcowa. Kruchta strategiczna przy wyjściu z kaplicy daje 
nam możliwość zaopatrzenia się za dowolną ofiarą (nie jest to sklepik!) w książki i inne materiały 



katolickie, pomocne do poznawania i praktykowania wiary katolickiej. Internet to 3 adresy: 
Sacerdos Hyacinthus, Verbum catholicum oraz Actualia, pod którymi kapłan codziennie krzewi 
treści wiary katolickiej dla postępu dusz na drodze świętości. Miejmy na uwadze te 3 elementy 
naszego duszpasterstwa. 

14. Zachowujmy pilnie pokutny charakter piątku. Oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych, w piątki rozważajmy Mękę Pańską i módlmy się do Pana Jezusa cierpiącego. W 
naszym duszpasterstwie w piątki kaplica jest otwarta dłużej, jeszcze po Różańcu - do godz. 
21.30, aby dać wiernym możliwość odprawienia - prywatnie, w ciszy - Drogi Krzyżowej. 

15. O poświęcenie dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie po zakończeniu naszych 
modlitw.  

16. Wszystkim Ofiarodawcom, wspierającym tutejsze duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w 
rycie rzymskim oraz kapłana, składam serdeczne Bóg zapłać. 
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