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XV NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 
  

13.09.2020 
 

1. Dzisiaj po Mszy Świętej, jak zwykle w niedzielę, modlitwa maryjna, słówko salezjańskie, 
a następnie okazja do spowiedzi. 

2. Jutro, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego; we wtorek 
Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny; w czwartek Stygmatów Św. Franciszka. 

3. Zgodnie z wielowiekową tradycją, po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego - w środę, 
piętek i sobotę - obchodzimy Suche Dni wrześniowe (łac. „quáttuor témpora”). Są to dni 
modlitwy dziękczynnej za zbiory oraz pokuty i modlitwy przebłagalnej za popełnione 
grzechy. W tych dniach praktykujemy post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od 
pokarmów mięsnych oraz spożywamy tylko trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta. Post 
ścisły dotyczy wszystkich katolików od 21 do 60 roku życia. Zachowajmy wiernie ten 
starożytny katolicki zwyczaj. 

4. Msze Święte w rycie rzymskim są odprawiane w tutejszym kościele w niedziele o godz. 
13.00, w dni powszednie – o godz. 19.30. Wyjątkowo przez najbliższy tydzień - do soboty 
19 września włącznie - Msze Święte w dni powszednie będą odprawiane rano o godz. 
8.15. 

5. Okazja do spowiedzi, zgodnie z naszym rozkładem, codziennie po Mszy Świętej oraz w 
poniedziałki i soboty - 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. 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. 

10. Składam serdeczne podziękowanie wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Składane ofiary 
przeznaczane są m.in. na zakup świec, wina mszalnego, hostii i komunikantów oraz na 
opłatę z korzystanie z kościoła (za elektryczność). Została także zakupiona drukarka do 
obustronnego kolorowego wydruku, która już nam służy i będzie nam służyć do druku 
naszych materiałów duszpasterskich. Opłacony został roczny abonament za 
prowadzenie bloga Actualia. W ubiegłym tygodniu zamówiony został bogato zdobiony 
ornat maryjny – będzie nam przysłany z początkiem nowego roku. Wszystkim 
Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać. 
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