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1. Dzisiaj przypada II Niedziela Adwentu oraz komemoracja Św. Saby, Opata. Po Mszy Świętej 
odmówimy modlitwy 7 dnia Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, odśpiewamy wezwania Nowenny oraz Apel Jasnogórski i kapłan 
powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do 
spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: jutro Św. Mikołaja, Biskupa i Wyznawcy, we wtorek 
Św. Ambrożego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła oraz Wigilia Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, w środę uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, w piątek komemoracja Św. Melchiadesa, Papieża i Męczennika, w sobotę Św. Damazego, 
Papieża i Wyznawcy, w niedzielę III Niedziela Adwentu, gaudete. 

3. W środę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Jest to święto obowiązkowe - de praecepto. Mamy więc w tym dniu obowiązek wzięcia udziału 
we Mszy Świętej. Msza Święta z kazaniem o godz. 20.00. W przeddzień uroczystości – we 
wtorek, 7 grudnia - zachowujemy post ścisły. 

4. Czas Adwentu, który przeżywamy, to czas pokuty, w którym mamy przygotować nasze dusze 
na świętowanie Bożego Narodzenia. Przeżyjmy adwentowe dni w skupieniu i umartwieniu. 
Więcej i lepiej módlmy się, gorliwie przybywajmy na Mszę Świętą w rycie rzymskim, wzmóżmy 
nasze czuwanie, starannie unikając grzechu, przygotujmy się dobrze i odprawmy dobrą 
spowiedź. 

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

6. 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. W tygodniu wyjątkowo w piątek Msza Święta 
będzie odprawiona rano - o godz. 9.00. Godziny codziennej Mszy Świętej oraz informacje o 
tutejszym duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. 

7. Różaniec odmawiamy codziennie po Mszy Świętej. Mężczyzn proszę o pilne zaangażowanie się 
i prowadzenie codziennej modlitwy Różańcowej. Można wpisywać się na listę dyżurów 
dostępną w naszej kruchcie strategicznej. 

8. Tutejsze duszpasterstwo zawiera 3 istotne elementy: kaplica-kruchta-internet. Kaplica to 
codzienna Msza Święta w rycie rzymskim, codzienne nauczanie kapłana, codzienna okazja do 
spowiedzi i wspólna modlitwa Różańcowa. Kruchta strategiczna przy wyjściu z kaplicy daje 
nam możliwość zaopatrzenia się za dowolną ofiarą w materiały katolickie, pomocne do 
poznawania i praktykowania  wiary katolickiej. Internet to 3 adresy: Sacerdos Hyacinthus, Verbum 
catholicum oraz Actualia, pod którymi kapłan codziennie krzewi treści wiary katolickiej dla 
postępu dusz na drodze świętości. Miejmy na uwadze te 3 elementy naszego duszpasterstwa. 

9. 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.  

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