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1. Dzisiaj po Mszy Świętej Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju 

ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, następnie Różaniec i słówko salezjańskie. Będzie 
także okazja do spowiedzi. Po Różańcu zapraszam mężczyzn przed kościół na krótkie spotkanie 
w sprawie organizacji modlitwy Różańcowej na najbliższy tydzień. 

2. W poniedziałek czcimy Św. Ewarysta, Papieża i Męczennika; we wtorek Wigilia Św. Apostołów 
Szymona i Judy; w środę Św. Szymona i Judy, Apostołów; w sobotę Wigilia Wszystkich 
Świętych. Za tydzień w niedzielę – Uroczystość Wszystkich Świętych. 

3. W październiku odmawiamy Różaniec tutaj, w kościele, codziennie po Mszy Świętej. 
Przybywajmy licznie i gorliwie! 

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 w tym tygodniu, zgodnie z naszym rozkładem, codziennie po Mszy 
Świętej, a w poniedziałek i w 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. Korzystajmy codziennie z 
publikowanych tam treści i – według roztropnego uznania – informujmy o nim także inne osoby. 

8. Módlmy się nadal codziennie – 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 codziennej służby przy ołtarzu. 

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

10. W kruchcie są już dostępne kartki na wypominki, na których możemy wypisać imiona naszych 
drogich zmarłych, za których będziemy modlić się w listopadzie. Wypominki składajmy w 
kruchcie lub bezpośrednio kapłanowi. 

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