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1. Dzisiaj przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 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. Joachima Wyznawcy, Ojca NMP, 
we wtorek Św. Jacka, Wyznawcy, w czwartek Św. Jan Eudesa, Wyznawcy, w piątek Św. 
Bernarda, Opata i Doktora Kościoła, w sobotę Św. Joanny Franciszki de Chantal, Wdowy, w 
niedzielę święto Niepokalanego Serca NMP. 

3. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana w niedziele i w dni powszednie o godz. 19.00, 
a w soboty o godz. 20.00. W tym tygodniu wyjątkowo w piątek Msza Święta będzie odprawiona 
rano o godz. 9.00. 

4. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
5. Bieżące informacje o naszym duszpasterstwie - m.in. informacje o godzinach codziennej Mszy 

Świętej - 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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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