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1. Dzisiaj po Mszy Świętej, jak zwykle w niedzielę, słówko salezjańskie, a następnie okazja 
do spowiedzi. Dobrze będzie w Dzień Pański chętnie poświęcić nieco więcej czasu Panu 
Bogu i nie wychodzić zaraz po zakończeniu Mszy Świętej. 

2. W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msza Święta z kazaniem o godz. 
19.30. Weźmy w tym dniu udział we Mszy Świętej. 

3. 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). 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Najświętszemu Serca Pana Jezusa za grzechy swoje i innych ludzi. 
Gorliwie odprawiajmy nabożeństwo 9 pierwszych piątków, wyłącznie w powiązaniu z 
Mszą Świętą w rycie rzymskim. 

5. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu, z wyjątkiem wtorku, codziennie od godz. 20.30 
do 21.30. 

6. Msze Święte w rycie rzymskim są odprawiane w tutejszym kościele w niedziele o godz. 
13.00, w dni powszednie - o godz. 19.30. W tym tygodniu wyjątkowo: jutro Msza Święta 
będzie odprawiona o godz. 20.00, a we wtorek – rano, o godz. 8.15. Po Mszy Świętej 
okazja do spowiedzi. 

7. Informujmy inne osoby o tutejszym duszpasterstwie, o możliwości codziennego brania 
udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz spowiedzi. 

8. Z naszym duszpasterstwem jest związany w internecie blog Actualia. Są tam 
publikowane m.in. informacje o codziennej Służbie Bożej. Zaglądajmy tam  codziennie 
z uwagą i korzystajmy z publikowanych tam treści. O blogu – według roztropnego 
uznania – informujmy także inne osoby. 

9. 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. 

10. Msza Święta w rycie rzymskim jest wydarzeniem uroczystym, świętym, wzniosłym. 
Oddajemy Panu Bogu należny mu kult. Dlatego zwracajmy uwagę na strój, ubiór, który 
zakładamy, wybierając się na Mszę Świętą. Mężczyźni zadbani, pod krawatem. 
Niewiasty ubrane gustownie i z zachowaniem wymogów skromności. 

11. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały 
pomocne do poznawania wiary katolickiej, Mszy Świętej i spowiedzi oraz informator o 
naszym duszpasterstwie. Korzystajmy z nich i udostępniajmy je innym. 

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