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1. Dzisiaj przypada święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Po Mszy Świętej odśpiewamy 
kolędę oraz Apel Jasnogórski i kapłan powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy 
Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: jutro święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, we 
wtorek Św. Św. Młodzianków, Męczenników, w środę Św. Tomasza z Canterbury, Biskupa i 
Męczennika, w czwartek Msza Święta z formularza z Niedzieli w Oktawie Bożego Narodzenia, 
w piątek Św. Sylwestera I, Papieża i Wyznawcy, w sobotę święto Obrzezania Pańskiego, w 
niedzielę święto Najświętszego Imienia Jezus. 

3. W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy i zniewagi. Kto 
jeszcze nie odprawił nabożeństwa 5 pierwszych sobót, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą 
w rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższej soboty. Warunki tej praktyki: przez 5 
pierwszych sobót z rzędu przystąpić do spowiedzi (można do spowiedzi przystąpić w dni 
poprzedzające), przystąpić do Komunii Świętej, odmówić jedną część Różańca oraz przez 15 
minut rozważać tajemnice różańcowe. Ważne jest, aby wszystkie te praktyki ofiarować Matce 
Bożej w intencji wynagradzającej, czyli ekspiacyjnej za grzechy i zniewagi. 

4. W okresie Bożonarodzeniowym jest zwyczaj odwiedzana przez kapłana katolickich rodzin z 
modlitwą i błogosławieństwem, tzw. kolęda. W sprawie ustalenia terminu duszpasterskich 
odwiedzin możemy kontaktować się z kapłanem po Różańcu. 

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 odprawiana o godz. 19.00, natomiast w dniach kiedy kapłan 
będzie udawał się na kolędę Msza Święta będzie odprawiana 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 książki i inne 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. Niedawno odebrałem kielich po renowacji oraz zamówiłem futerał na kielich. Kielich od wczoraj 
jest używany do Mszy Świętej. 

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

12. Wszystkim wiernym przybywającym do tutejszej kaplicy na Mszę Świętą w rycie rzymskim 
składam serdeczne życzenia obfitości łask od Chrystusa Nowonarodzonego. 

 

Ks. Jacek Bałemba SDB 


