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1. Dzisiaj po Mszy Świętej podziękujemy Panu Bogu za Cud nad Wisłą, zwycięską Bitwę 
Warszawską - w setną jej rocznicę. Odśpiewamy Te Deum i odmówimy stosowne 
modlitwy.  

2. Dzisiaj, jak w każdą sobotę, okazja do spowiedzi od godz. 20.30 do 21.30. Wyjątkowo 
nie będzie natomiast spowiedzi po Mszy Świętej. 

3. Jutro przypada święto Św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny. 
4. Msze Święte w rycie rzymskim są odprawiane w tutejszym kościele w niedziele o godz. 

13.00, w dni powszednie - o godz. 19.30. 
5. Okazja do spowiedzi codziennie po Mszy Świętej, a także w poniedziałek, i sobotę od 

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

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

publikowane m.in. informacje o codziennej Służbie Bożej i bieżące ogłoszenia 
duszpasterskie. Zaglądajmy tam codziennie z uwagą i korzystajmy z publikowanych 
tam treści. O blogu – według roztropnego uznania – informujmy także inne osoby. 

8. 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. 

9. Msza Święta w rycie rzymskim jest wydarzeniem uroczystym, świętym, wzniosłym. 
Oddajemy Panu Bogu należny kult. Dlatego zwracajmy uwagę na strój, ubiór, który 
zakładamy, wybierając się na Mszę Świętą. Powinien to być strój świąteczny. Mężczyźni 
zadbani, pod krawatem. Niewiasty ubrane gustownie i z zachowaniem wymogów 
skromności. Stosowne nakrycie głowy przywołuje pokorę Matki Bożej wobec majestatu 
Boga. 

10. 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. 

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