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1. Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. 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 Oktawa Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, we 
wtorek Oktawa Św. Św. Młodzianków, Męczenników, w środę Wigilia uroczystości Trzech 
Króli, w czwartek uroczystość Trzech Króli, czyli Objawienia Pańskiego; w niedzielę uroczystość 
Świętej Rodziny. 

3. Uroczystość Trzech Króli - Objawienia Pańskiego - jest świętem nakazanym, zatem mamy 
obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. Po Mszy Świętej poświęcenie kadzidła i kredy, 
którą oznaczymy drzwi naszych mieszkań, kreśląc nań Krzyż, inicjały imion Trzech Króli oraz 
rok: K+M+B+2022. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Módlmy się wytrwale 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). 

5. W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Podejmujmy ekspiację i 
wynagradzajmy Najświętszemu Serca Pana Jezusa za grzechy swoje i innych ludzi. Kto jeszcze 
nie odprawił nabożeństwa 9 pierwszych piątków, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w 
rycie rzymskim, niech rozpocznie od najbliższego piątku. Warunkiem jest przystąpienie z 
czystym sercem przez 9 pierwszych piątków z rzędu do Komunii Świętej. Po Mszy Świętej 
odmówimy modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

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

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

8. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana o godz. 19.00, w tym tygodniu w piątek i sobotę 
o godz. 20.00. Natomiast w dniach, kiedy kapłan będzie udawał się na kolędę, Msza Święta 
będzie odprawiana zasadniczo rano o godz. 9.00. Godziny codziennej Mszy Świętej, ewentualne 
zmiany rozkładu oraz inne informacje o tutejszym duszpasterstwie są dostępne na naszym 
blogu Actualia. 

9. 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. 

10. O poświęcenie Różańców i innych dewocjonaliów oraz wody i soli możemy prosić kapłana 
codziennie po zakończeniu naszych modlitw.  

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 w nowym Roku 
Pańskim 2022. 
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