
Duszpasterstwo Katolickie 
Msza Święta w rycie rzymskim 

Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika, Międzybórz 
  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
   

V NIEDZIELA PO WIELKANOCY 
  

17.05.2020 
 

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 
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 również nasze Ogłoszenia duszpasterskie oraz inne materiały (w 
formacie pdf), m.in. teksty do nabożeństwa majowego, a także odnośnik do nagrywanych 
kazań. Odwiedzajmy te blogi regularnie. O tutejszym duszpasterstwie – o Mszy Świętej i o 
możliwości wyspowiadania się – informujmy także inne osoby. 

2. Zachowajmy w naszych rodzinach piękny polski zwyczaj: codziennie śpiewajmy w maju 
Litanię Loretańską. Miejmy w domach poświęconą figurę lub obraz Matki Bożej, pięknie 
udekorowane w dniach majowych – przed nimi zbierajmy się na rodzinną modlitwę. 
Uczmy także 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. Jeśli ktoś z wiernych sobie życzy, może tę 
broszurkę wziąć ze sobą do domu i skorzystać z zamieszczonych w niej tekstów. 

3. W poniedziałek, wtorek i środę – trzy dni poprzedzające Wniebowstąpienie Pańskie – 
przypadają Dni Krzyżowe. Módlmy się w tych dniach o dobre plony i zbiory.  

4. W czwartek, 21 maja, zgodnie z kalendarzem katolickim, przypada uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to tzw. święto nakazane, czyli mamy w tym dniu 
obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. W tutejszym kościele Msza Święta o godz. 
19.30. W przeddzień uroczystości, w środę, dodatkowy dyżur w konfesjonale od godz. 20.30 
do 21.30. 

5. W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę Wspomożenie Wiernych, 
patronkę Rodziny Salezjańskiej. 

6. Za dwa tygodnie przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. 
Naśladując Matkę Bożą i Apostołów, którzy po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa trwali w 
Wieczerniku na modlitwie (to najstarsza nowenna w Kościele), odprawmy i my od 
najbliższego piątku nowennę do Ducha Świętego. Możemy to uczynić w najprostszej 
formie, odmawiając codziennie Hymn do Ducha Świętego, Véni Creátor Spíritus – O, 
Stworzycielu, Duchu, przyjdź. 

7. Codziennie módlmy się – zwłaszcza do Matki Bożej i do Św. Józefa – o rozwój 
duszpasterstwa Tradycji w tutejszym kościele, m.in. o ministrantów do służby przy ołtarzu. 

8. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały Tradycji, 
m.in. czasopismo „Goniec Tradycji”, w którym polecam szczególnie ważny artykuł p. 
Michała Rzepki pod tytułem „Kanon 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego, konstytucja Quo 
prímum a zakres zmian w liturgii”. Zaopatrzmy się także w obrazki z trzema adresami 
internetowymi. 

9. Składam serdeczne Bóg zapłać wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim.           Ks. Jacek Bałemba SDB 


