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1. Dzisiaj przypada XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Po Mszy Świętej odmówimy 
modlitwę do Matki Bożej, odśpiewamy Apel Jasnogórski i kapłan powie słówko salezjańskie. 
Będzie także okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w poniedziałek Św. Jana Marii Vianneya, Wyznawcy, 
patrona proboszczów, we wtorek Św. Wawrzyńca, Męczennika, w środę Św. Św. Tyburcjusza i 
Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy, w czwartek Św. Klary, Dziewicy, w piątek Św. Św. Hipolita i 
Kasjana, Męczenników, w sobotę Wigilia Wniebowzięcia NMP, w niedzielę Wniebowzięcie 
NMP.  Przed Mszą Świętą poświęcenie ziół, owoców i kwiatów. W tym dniu podziękujemy Panu 
Bogu za Cud nad Wisłą, zwycięską Bitwę Warszawską - w sto pierwszą jej rocznicę. Przez dobrą 
spowiedź w najbliższych dniach przygotujmy naszą duszę na maryjne niedzielne świętowanie. 

3. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
4. 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. Bardzo zachęcam także do codziennego i 
uważnego odwiedzania blogów Sacerdos Hyacinthus oraz Verbum catholicum. 

5. Przy wyjściu z kaplicy możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w książki o spowiedzi oraz 
obrazki z trzema wspomnianymi adresami internetowymi. Chętnie i codziennie czytajmy, i 
katolicką lekturę polecajmy i udostępniajmy innym. 

6. 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. 

7. 19 lipca br., dokładnie w 451. rocznicę publikacji bulli Quo primum św. Piusa V, zakończyło się 
duszpasterstwo katolickie związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim w kościele pw. Św. Józefa 
Rzemieślnika w Międzyborzu. Od 21. grudnia Roku Pańskiego 2017 była w tym kościele 
odprawiana codziennie Msza Święta w rycie rzymskim. 20 lipca br. rano, pod nieobecność 
proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, 
że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do zgromadzonych przed 
kościołem wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele. Jeszcze 
przez kilka dni codziennie o godz. 12.00 gromadziliśmy się z wiernymi przed kościołem w 
Międzyborzu na modlitwie Anioł Pański i Różańcu - ostatni raz 31 lipca br.. Dzięki południowej 
modlitwie w tych dniach, wierni mieli także okazję, aby porozmawiać z kapłanem i zasięgnąć 
informacji co do przyszłości. Kapłan nie zostawia wiernych bez możliwości codziennego udziału 
we Mszy Świętej w rycie rzymskim i codziennej okazji do spowiedzi. Módlmy się do Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych i Matki Dobrej Rady oraz do św. Józefa i do św. Atanazego - abyśmy 
w czasach nasilającej się walki  z wiarą katolicką i kultem katolickim Chrystusa nie zdradzili. Tę 
intencję dodajmy do naszego codziennego Różańca oraz do codziennej Litanii do Św. Józefa. 

8. Dzisiejsza Msza Święta jest odprawiana W intencji wiernych, którzy przybywali na Mszę Świętą w 
rycie rzymskim do Międzyborza oraz członków ich rodzin, a także w intencji osób, które duchowo i 
materialnie wspierały to duszpasterstwo oraz w intencji ich rodzin. Wszystkim Ofiarodawcom 
składam serdeczne Bóg zapłać. 
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