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1. Dzisiaj przypada Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia. Po Mszy Świętej odśpiewamy Litanię 
Loretańską oraz maryjną antyfonę wielkanocną Regína cǽli, i kapłan powie słówko salezjańskie. 
Będzie także okazja do spowiedzi. Mężczyzn proszę o wpisanie się w kruchcie na listę dyżurów 
różańcowych na najbliższy tydzień. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: jutro Św. Paschalisa Baylon, Wyznawcy, we wtorek 
Św. Wenancjusza, męczennika, w środę Św. Piotra Celestyna, Papieża i Wyznawcy, w czwartek 
Oktawa Wniebowstąpienia Pańskiego, w sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego, w niedzielę 
Zesłanie Ducha Świętego. 

3. Od ubiegłego piątku trwa Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
Odprawiajmy ją odmawiając pobożnie codziennie Hymn do Ducha Świętego: O Stworzycielu - 
Veni Creator. W sobotę, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, zgodnie z tradycyjną praktyką 
katolicką, zachowajmy post ścisły. 

4. Miesiąc maj jest poświęcony czci Matki Najświętszej. Zgodnie z dawnym zwyczajem, codziennie 
po Mszy Świętej odmawiamy, a w niedzielę śpiewamy, Litanię Loretańską. Tę Litanię 
odmawiajmy także, bądź śpiewajmy, w maju codziennie w naszych rodzinach. Dbajmy o figury 
i obrazy Matki Bożej, dekorujmy je i pięknie przyozdabiajmy kwiatami. 

5. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
6. Informujmy inne osoby o możliwości codziennego brania udziału we Mszy Świętej w rycie 

rzymskim oraz spowiedzi w tutejszym kościele. 
7. Bieżące informacje o naszym duszpasterstwie znajdziemy w internecie na blogu Actualia. 

Codziennie pilnie korzystajmy z publikowanych tam treści i – według roztropnego uznania – 
informujmy o tymże blogu także inne osoby. 

8. 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. Chętnie i codziennie czytajmy, 
i katolicką lekturę polecajmy i udostępniajmy innym. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

9. Módlmy się nadal o ministrantów do codziennej służby do Mszy Świętej w rycie rzymskim. 
10. 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. 

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