
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XIV NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 

29.08.2021 
 

1. Dzisiaj przypada XIV 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. Róży z Limy, Dziewicy, we 
wtorek Św. Rajmunda Nonnata, Wyznawcy, w środę Bł. Bronisławy, Dziewicy, w czwartek Św. 
Stefana, Króla Węgierskiego, Wyznawcy, w piątek Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy, w sobotę 
wspomnienie NMP w sobotę, w niedzielę XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. 

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 środę Msza Święta będzie odprawiona 
rano o godz. 9.00, a w piątek o godz. 20.00. 

4. Można zamawiać Msze Święte na miesiąc listopad. Dokładny rozkład intencji mszalnych oraz 
wolnych terminów znajdziemy na blogu Sacerdos Hyacinthus - zakładka: INTENCJE 
MSZALNE. 

5. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
6. W pierwszy czwartek miesiąca módlmy się o nowe i liczne powołania kapłańskie, wierne 

Tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-
38). 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Podejmujmy ekspiację i wynagradzajmy 
Najświętszemu Serca Pana Jezusa za grzechy swoje i innych ludzi. Gorliwie odprawiajmy 
nabożeństwo 9 pierwszych piątków, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim. 
Po Mszy Świętej odmówimy modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy i zniewagi. 
Gorliwie odprawiajmy nabożeństwo 5 pierwszych sobót, wyłącznie w powiązaniu z Mszą 
Świętą w rycie rzymskim. 

9. 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. 

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

11. Wszystkim Ofiarodawcom wspierającym tutejsze duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w 
rycie rzymskim oraz kapłana składam serdeczne Bóg zapłać. 
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