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1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Kościół nawołuje wiernych do rozważania 
Męki Pana Jezusa. Po Mszy Świętej odśpiewamy Gorzkie Żale i kapłan powie słówko salezjańskie. Jest 
dzisiaj okazja do spowiedzi - w konfesjonale spowiada ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Mężczyzn proszę o 
wpisanie się w kruchcie na listę dyżurów różańcowych na najbliższy tydzień. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w tym tygodniu przypada Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wielka Sobota, w niedzielę - Zmartwychwstanie Pańskie. 

3. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu do środy włącznie - codziennie po Mszy Świętej. Można także w 
tym tygodniu umawiać się z kapłanem na spowiedź w innych terminach. 

4. W Wielkim Tygodniu zachowujmy tradycyjną dyscyplinę postną: we wszystkie dni zachowujmy post 
ilościowy, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę - post ścisły. 

5. Z racji warunków, w jakich się na razie znajdujemy (mamy tylko jednego ministranta, nie mamy scholi), 
w Wielkim Tygodniu Msze Święte będą odprawiane do środy włącznie. Nie odbędą się tradycyjne 
celebracje Triduum Sacrum – ze wspomnianych racji, a także z racji parafialnych celebracji w tutejszym 
kościele. W tych świętych dniach Wielkiego Tygodnia więcej czasu poświęćmy na modlitwę i rozważanie 
tajemnicy naszego zbawienia, uobecnianej w świętej liturgii Kościoła. 

6. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta, jak w każdą 
niedzielę, o godz. 13.00. Przed Mszą Świętą - Różaniec. 

7. Poświęcenie pokarmów na stół świąteczny będzie w Wielką Sobotę o godz. 12.30, na dziedzińcu przed 
kościołem. 

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. W dniach przedświątecznych 
rozsyłajmy bliźnim linki do wielkopostnych kazań o spowiedzi wygłoszonych w tutejszym kościele. Z 
pewnością posłużą one niejednej duszy w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu 
przedświątecznej spowiedzi. 

10. 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 łacińskie teksty Różańca. Korzystajmy z nich i udostępniajmy je innym. Są także 
dostępne poświęcone Różańce. 

11. Módlmy się nadal o ministrantów do codziennej służby do Mszy Świętej w rycie rzymskim. 
12. Składam serdeczne podziękowanie wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze duszpasterstwo 

związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Bóg zapłać. 
 
Ks. Jacek Bałemba SDB 


