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1. Dzisiaj po Mszy Świętej Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, słówko 
salezjańskie oraz okazja do spowiedzi. 

2. Odmawiajmy w naszych modlitwach w lipcu codziennie Litanię do Najdroższej Krwi 
Chrystusa Pana. Tutaj, w kościele, wspólnie tę litanię odmawiamy w tym miesiącu po 
niedzielnych Mszach Świętych. 

3. Dzisiaj, 19 lipca, przypada 450. rocznica publikacji bulli Quo primum Św. Piusa V. Bulla 
jest fundamentem naszej decyzji wytrwania przy Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz 
podstawą naszych starań o przywracanie tejże Mszy Świętej. Czytajmy po wielekroć ten 
ważny dokument i udostępniajmy go innym. Broszurę  z łacińskim i polskim tekstem 
bulli możemy nabyć w kruchcie. 

4. Jutro czcimy bł. Czesława, patrona Wrocławia, w środę - św. Marię Magdalenę.  
5. W sobotę przypada święto Św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa, 

patrona kierowców. Po Mszy Świętej o godz. 19.30 poświęcenie pojazdów. 
6. W przyszłą niedzielę przypada święto św. Anny.  
7. Msze Święte w rycie rzymskim są odprawiane w tutejszym kościele w niedziele o godz. 

13.00, w dni powszednie - o godz. 19.30. 
8. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej, oraz w poniedziałki i soboty od 

godz. 20.30 do 21.30. 
9. Informujmy inne osoby o tutejszym duszpasterstwie, o możliwości codziennego brania 

udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz spowiedzi. 
10. Z naszym duszpasterstwem jest związany w internecie blog Actualia. Zaglądajmy tam  

codziennie i korzystajmy z publikowanych tam treści. O blogu – według roztropnego 
uznania – informujmy także inne osoby. 

11. Codziennie módlmy się nadal – 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 spowiedzi. 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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