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1. Msze Święte w rycie rzymskim odprawiane są w tutejszym kościele codziennie – w 
niedziele o godz. 13.00, w dni powszednie o godz. 19.30. Okazja do spowiedzi codziennie 
przed i po Mszy Świętej, a także w soboty i poniedziałki od godz. 20.30 do 21.30. Można 
także umawiać się na spowiedź w innych godzinach. Ewentualne zmiany godzin 
odprawiania Mszy Świętej są sygnalizowane na blogu Sacerdos Hyacinthus (zakładka 
INTENCJE MSZALNE) oraz na blogu Actualia (zakładka SŁUŻBA BOŻA). Pod zakładką 
SŁUŻBA BOŻA znajdziemy także nasze Ogłoszenia duszpasterskie (w formacie pdf) oraz 
nagrane kazania. Odwiedzajmy te blogi regularnie. O tutejszym duszpasterstwie – o Mszy 
Świętej i o możliwości wyspowiadania się – informujmy także inne osoby. 

2. Po Mszy Świętej możemy prosić kapłana o poświęcenie dewocjonaliów. 
3. Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msza Święta z 

uroczystości, ze wspomnieniem 3. Niedzieli po Wielkanocy. 
4. Rozpoczęliśmy maj – miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. Zachowajmy w naszych 

rodzinach piękny polski zwyczaj: codziennie śpiewajmy Litanię Loretańską. Miejmy w 
domach poświęconą figurę lub obraz Matki Bożej, pięknie udekorowane w dniach 
majowych – przed nimi zbierajmy się na rodzinną modlitwę. Uczmy dzieci gorliwej 
pobożności maryjnej! Tutaj, w kościele, Litanię Loretańską odśpiewamy dzisiaj po Mszy 
Świętej i będziemy śpiewać po Mszy Świętej we wszystkie majowe niedziele. Teksty litanii 
– do naszego wspólnego śpiewu – mamy wydrukowane w broszurce, dostępnej w 
przedsionku kościoła. 

5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. 

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 zaopatrzyć się w materiały Tradycji, m.in. Bullę Quo 
prímum témpore św. Piusa V, „Krótką analizę krytyczną Novus Ordo Missae” oraz obrazki z 
trzema adresami internetowymi. Czytajmy i udostępniajmy innym. 

8. Kilka dni temu zakupiłem niewielki instrument. Będzie nam pomocny przy śpiewie. 
Składam serdeczne Bóg zapłać wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. 
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