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1. Dzisiaj uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Po Mszy Świętej odmówimy krótką modlitwę, 
odśpiewamy kolędę i kapłan powie słówko salezjańskie. Będzie także okazja do spowiedzi. 
Mężczyzn  proszę o wpisanie się na listę dyżurów różańcowych na najbliższy tydzień. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: jutro Oktawa świętych Młodzianków, Męczenników, 
we wtorek Wigilia Objawienia Pańskiego, w środę Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli), w niedzielę uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

3. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) jest świętem nakazanym, zatem mamy 
obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. Msza Święta o godz. 13.00. Po Mszy Świętej 
poświęcenie kadzidła i kredy, którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań, kreśląc nań Krzyż, 
inicjały imion Trzech Króli oraz rok: K+M+B+2021. 

4. 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). 

5. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu codziennie po Mszy Świętej, oprócz tego dyżury od godz. 
20.30 do 21.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę. 

6. Jest możliwość zamawiania Mszy Świętych na wrzesień. Do przyszłej niedzieli rezerwuję 
terminy dla wiernych przybywających do tutejszego kościoła na Mszę Świętą w rycie rzymskim. 
Kto by więc pragnął zamówić Mszę Świętą, niech to uczyni w najbliższych dniach. 

7. Dbajmy o to, aby w naszych domach była woda święcona. Przy drzwiach wejściowych miejmy 
kropielniczkę z wodą święconą, żegnajmy się pobożnie wychodząc i wracając do domu. O 
poświęcenie wody i soli oraz dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie po słówku 
salezjańskim. 

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

9. Z naszym duszpasterstwem jest związany w internecie blog Actualia, na którym zamieszczane 
są między innymi bieżące informacje o duszpasterstwie. Codziennie pilnie korzystajmy z 
publikowanych tam treści i – według roztropnego uznania – informujmy o nim także inne osoby. 

10. 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. 

11. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały pomocne do 
poznawania wiary katolickiej – m.in. tradycyjne katechizmy i pouczenia o spowiedzi – oraz 
informator o naszym duszpasterstwie i o spowiedzi. Korzystajmy z nich i udostępniajmy je 
innym. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

12. Składam serdeczne podziękowanie wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Ostatnio została zakupiona piękna 
pozłacana ozdobna patena do Komunii Świętej wiernych oraz zostały zamówione dwa 
kosztowne haftowane ornaty. Wszystkim ofiarodawcom - Bóg zapłać. 

 
Ks. Jacek Bałemba SDB 


