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1. Dzisiaj przypada VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Po Mszy Świętej odmówimy Litanię do 
Najdroższej Krwi Chrystusa Pana 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: w poniedziałek Św. Jana Gwalberta, Wyznawcy, we wtorek 
Św. Anakleta, Papieża i Męczennika, w środę Św. Bonawentury, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, 
w czwartek Św. Henryka II, Cesarza i Wyznawcy, w piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel, w sobotę Św. Aleksego, Wyznawcy, w niedzielę VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. 

3. Miesiąc lipiec rozpoczęliśmy uroczystością Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Po 
Mszy Świętej odmawiamy w lipcu codziennie Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana. 

4. We wtorek i środę wyjątkowo Msza Święta będzie odprawiona rano o godz. 8.30. 
5. W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszym duszpasterstwie kolejna uroczystość 1 Komunii Świętej. 

Przygotowującego się do niej Franciszka oraz jego rodziców i rodzeństwo otoczmy naszą modlitwą. 
6. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
7. Informujmy inne osoby o możliwości codziennego brania udziału we Mszy Świętej w rycie rzymskim 

oraz spowiedzi w tutejszym kościele. 
8. 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. 

9. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały pomocne do poznawania 
wiary katolickiej – m.in. tradycyjne katechizmy, pouczenia o spowiedzi oraz żywoty świętych, a także 
informator o naszym duszpasterstwie i łacińskie teksty Różańca. Chętnie i codziennie czytajmy, i katolicką 
lekturę polecajmy i udostępniajmy innym. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

10. Módlmy się nadal o ministrantów do codziennej służby do Mszy Świętej w rycie rzymskim. 
11. 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. 

12. W związku z obwieszczonym mi ustnie 25 maja br. - oraz listem datowanym na 4 czerwca br. - przez ks. 
inspektora Jarosława Pizonia SDB zamiarem usunięcia kapłana z tego miejsca oraz zlikwidowania 
tutejszego duszpasterstwa związanego z Mszą Świętą w rycie rzymskim, módlmy się do Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych i Matki Dobrej Rady oraz do św. Józefa - o światło, abyśmy wiedzieli, co w tej 
sytuacji czynić nam należy. Tę intencję dodajmy do naszego codziennego Różańca oraz do codziennej 
Litanii do Św. Józefa. Informacje o rozwoju sytuacji przekazuję na bieżąco na salezjańskim słówku oraz 
na blogu Actualia – zwłaszcza we wpisach zatytułowanych Nasze sprawy. 

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