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1. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. Po Mszy Świętej odśpiewamy Gorzkie Żale i kapłan powie słówko 
salezjańskie. Wyjątkowo dzisiaj nie będzie spowiedzi. Mężczyzn proszę o wpisanie się na listę dyżurów 
różańcowych na najbliższy tydzień. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w poniedziałek święto Katedry Św. Piotra Apostoła w 
Antiochii, we wtorek Św. Piotra Damiani, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, w środę Św. Macieja 
Apostoła, w sobotę Św. Gabriela od Matki Boskiej Bolesnej, Wyznawcy, w niedzielę II Niedziela Wielkiego 
Postu. 

3. W tym tygodniu w środę, piątek i sobotę przypadają Suche Dni. Zachowajmy w tych dniach post ścisły. 
4. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu codziennie po Mszy Świętej. W poniedziałek i sobotę do godz. 21.30. 
5. W Wielkim Poście zachowujmy tradycyjną dyscyplinę postną: we wszystkie dni oprócz niedziel 

zachowujmy post ilościowy, a w piątki i soboty post ścisły. 
6. W Wielkim Poście kultywujemy tradycyjne nabożeństwa pasyjne: w piątki po Mszy Świętej odprawiamy 

Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy Świętej będziemy śpiewać Gorzkie Żale. Przybywajmy licznie i 
gorliwie. 

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

8. 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. 

9. 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, teksty Gorzkich Żali i łacińskie teksty Różańca. Korzystajmy z nich i udostępniajmy je 
innym. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

10. Aktualnie w Polsce, w Inspektorii Wrocławskiej Św. Jana Bosko, w imieniu Ks. Generała salezjanów 
przeprowadza wizytację Ks. Radca Generalny Regionu Europy Środkowo-Północnej Ks. Roman 
Jachimowicz SDB. W Międzyborzu przeprowadzi wizytację w najbliższy wtorek. 

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

 
Ks. Jacek Bałemba SDB 


