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1. Dzisiaj przypada V Niedziela Pozostała po Objawieniu Pańskim. Po Mszy Świętej odśpiewamy 
Apel Jasnogórski i kapłan powie słówko salezjańskie, następnie odczytane będą wypominki i 
odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: jutro Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych, we 
wtorek Poświęcenie Bazyliki Najświętszego Zbawiciela oraz komemoracja Św. Teodora, 
Męczennika, w środę Św. Andrzeja z Avellino, Wyznawcy i komemoracja  Św. Św. Tryfona i 
Respicjusza, Męczenników oraz św. Nimfy, Dziewicy i Męczennicy, w czwartek Św. Marcina, 
Biskupa i Wyznawcy oraz komemoracja Św. Mennasa, Męczennika, w piątek  Św. Św. 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pustelników i Pierwszych Męczenników Polski 
oraz komemoracja Św. Marcina I, Papieża i Męczennika, w sobotę święto Św. Stanisława Kostki, 
Wyznawcy, Patrona Polski oraz komemoracja Św. Dydaka, Wyznawcy, w niedzielę VI Niedziela 
Pozostała po Objawieniu Pańskim oraz komemoracja Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika. 

3. Msza Święta w rycie rzymskim jest tutaj odprawiana codziennie - w niedziele i w dni 
powszednie o godz. 19.00, w sobotę o godz. 20.00. Ewentualne sporadyczne zmiany godziny 
Mszy Świętej są sygnalizowane na naszym blogu Actualia. 

4. Duszom w czyśćcu cierpiącym pomagajmy przez modlitwę, zamawianie Mszy Świętych oraz 
odpusty. W listopadzie odmawiamy codziennie Różaniec w połączeniu z wypominkami. Imiona 
zmarłych, których dusze chcemy polecić modlitwie, możemy wypisywać na kartkach formatu 
A5, dostępnych w naszej kruchcie strategicznej. Imiona wypisujmy starannie i czytelnie - możliwie 
dużymi literami. Wypominki składajmy do blaszanego pojemnika, do którego zwykle składamy 
nasze ofiary. Przy wejściu do kaplicy są dostępne foldery z wydrukowanymi łacińskimi tekstami 
Różańca. Teksty oraz nagrania Różańca po łacinie znajdziemy także na blogu Actualia. 
Korzystajmy z tych internetowych materiałów, aby doskonalić poprawność wymowy. 
Mężczyzn proszę o gorliwe podejście do sprawy i o wpisywanie się na listę codziennych 
dyżurów prowadzenia Różańca. Lista jest dostępna przy wyjściu z kaplicy. Przybywajmy licznie 
na codzienną wspólną modlitwę różańcową! 

5. Okazja do spowiedzi jest codziennie po słówku salezjańskim. Spowiedź odbywa się w 
konfesjonale, w pomieszczeniu po prawej stronie kaplicy – wejście z korytarza. 

6. Codzienny rozkład naszej modlitwy w listopadzie jest następujący: Msza Święta czytana Missa 
lecta (w niedzielę z kazaniem), tzw. modlitwy Leonowe odmawiane po łacinie bezpośrednio po 
Mszy Świętej, potem śpiewamy Apel Jasnogórski oraz kapłan mówi słówko salezjańskie. 
Następnie kapłan odczytuje wypominki, potem mężczyźni prowadzą Różaniec, a w tym czasie 
jest okazja do spowiedzi. Taki rozkład zachowujemy w listopadzie codziennie - zarówno w 
niedziele, jak i w dni powszednie.  

7. Informacje o naszym duszpasterstwie i wiele treści katolickich znajdziemy w internecie na blogu 
Actualia. Codziennie czytajmy z uwagą zamieszczane tam materiały. 

8. O poświęcenie Różańców i innych dewocjonaliów oraz wody i soli możemy prosić kapłana 
codziennie po zakończeniu naszych modlitw. 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 tradycyjnym obrzędzie poświęcenia kapłan najpierw 
egzorcyzmuje sól, a następnie wodę, wsypując do niej trzykrotnie szczyptę soli.  

9. Przy wyjściu z kaplicy - w naszej kruchcie strategicznej - możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć 
się w katolickie książki i inne materiały oraz obrazki Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych z trzema ważnymi adresami internetowymi. Chętnie codziennie czytajmy katolicką 
lekturę i polecajmy ją i udostępniajmy naszym bliźnim. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

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