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1. Dzisiaj przypada XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego oraz wspomnienie Najświętszego 
Imienia 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: we wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
w środę Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, w czwartek Świętych Męczenników 
Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa, w piątek Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu, w 
sobotę Św. Józefa z Kupertynu, Wyznawcy, w niedzielę XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego oraz komemoracja św. Januarego, Biskupa i Towarzyszy, męczenników. 

3. Zgodnie z wielowiekową tradycją, sięgającą Grzegorza VII, po święcie Podwyższenia Krzyża 
Świętego - w środę, piątek i sobotę - obchodzimy Suche Dni wrześniowe (łac. „quáttuor 
témpora”). Są to dni modlitwy dziękczynnej za zbiory oraz pokuty i modlitwy przebłagalnej za 
popełnione grzechy. W tych dniach praktykujemy post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od 
pokarmów mięsnych oraz spożywamy tylko trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta. Post ścisły 
dotyczy wszystkich katolików od 21 do 60 roku życia. Zachowajmy wiernie ten starożytny 
katolicki zwyczaj. 

4. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana w niedziele i w dni powszednie o godz. 19.00, 
a w soboty (oraz w 1 piątki miesiąca) o godz. 20.00. W tym tygodniu wyjątkowo w czwartek 
Msza Święta będzie odprawiona rano o godz. 9.00. 

5. Codzienny rozkład naszej modlitwy jest następujący: Msza Święta czytana Missa lecta (w 
niedzielę z kazaniem), tzw. modlitwy Leonowe odmawiane po łacinie bezpośrednio po Mszy 
Świętej, następnie krótkie modlitwy, śpiewany Apel Jasnogórski oraz słówko salezjańskie 
kapłana. Następnie jest okazja do spowiedzi. Taki rozkład zachowujemy zarówno w niedziele, 
jak i w dni powszednie - codziennie. 

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

7. Informacje o naszym duszpasterstwie znajdziemy na blogu Actualia. Codziennie czytajmy z 
uwagą zamieszczane tam treści. 

8. 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. Gdy 
przynosimy do poświęcenia wodę, przynośmy wtedy także ze sobą trochę soli. W obrzędzie 
poświęcenia kapłan najpierw egzorcyzmuje sól, a następnie wodę, wsypując do niej trzykrotnie 
szczyptę soli. O poświęcenie wody i soli oraz dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie 
po słówku salezjańskim. 

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

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