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1. Dzisiaj po Mszy Świętej Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

oraz słówko salezjańskie. Będzie także okazja do spowiedzi. Po słówku zapraszam mężczyzn przed 
kościół na krótkie spotkanie w sprawie organizacji modlitwy Różańcowej na najbliższy tydzień. 

2. Dzisiaj II Niedziela Adwentu. Adwent jest czasem pokuty i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. 
Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będą kontynuowane w trzecią i czwartą niedzielę Adwentu. 
Weźmy w nich udział licznie i gorliwie, i módlmy się o dobre ich owoce. Informator o rekolekcjach jest 
dostępny w kruchcie. 

3. Kalendarium liturgiczne na najbliższy tydzień: w poniedziałek święto Św. Ambrożego, Biskupa, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła, we wtorek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w piątek 
Św. Damazego, Papieża i Wyznawcy. 

4. We wtorek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to 
święto obowiązkowe - de praecepto. Mamy więc w tym dniu obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. 
Msza Święta z kazaniem o godz. 19.30. Różaniec o godz. 19.10. W przeddzień uroczystości - 7 grudnia - 
zachowujemy post ścisły. 

5. Od 1 grudnia Różaniec odmawiamy codziennie - 20 minut przed Mszą Świętą. W dni powszednie o godz. 
19.10, w niedziele o godz. 12.40. Proszę Panów prowadzących Różaniec o wzięcie pod uwagę tej zmiany 
oraz o systematyczność w codziennych dyżurach.  

6. W związku z powyższą zmianą, po Mszy Świętej kapłan poprowadzi krótką modlitwę i śpiew, będzie 
miał słówko salezjańskie, a następnie bezpośrednio uda się do konfesjonału. 

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. W tym tygodniu wyjątkowo - w środę, czwartek i piątek - Msza Święta będzie odprawiana rano o godz. 
8.30, Różaniec o godz. 8.10. 

9. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. W poniedziałki i soboty do godz. 21.30. Dla dobrego 
przygotowania i odprawienia spowiedzi czytajmy książki o spowiedzi dostępne w kruchcie. Pomocne 
będą nam także dostępne tam foldery o spowiedzi.  

10. Informujmy inne osoby o możliwości codziennego brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim 
oraz spowiedzi w tutejszym kościele. 

11. Z naszym duszpasterstwem jest związany w internecie blog Actualia. Codziennie pilnie korzystajmy z 
publikowanych tam treści i – według roztropnego uznania – informujmy o nim także inne osoby. 

12. 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. 

13. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały pomocne do poznawania 
wiary katolickiej - m.in. tradycyjne katechizmy - oraz informator o naszym duszpasterstwie. Korzystajmy 
z nich i udostępniajmy je innym. 

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

 
Ks. Jacek Bałemba SDB 


