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1. Dzisiaj przypada II Niedziela po Objawieniu Pańskim oraz wspomnienie Św. Marcelego, 
Papieża i 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: w poniedziałek Św. Antoniego, Opata; we wtorek 
święto katedry Św. Piotra, Apostoła i wspomnienie Św. Pryski, Dziewicy i Męczennicy; w środę 
Św. Mariusza, Marty, Audifaksa i Abachuma, Męczenników oraz wspomnienie Św. Kanuta, 
Króla i Męczennika; w czwartek Św. Fabiana, Papieża, i Sebastiana, Męczenników; w piątek Św. 
Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy; w sobotę Św. Wincentego i Anastazego, Męczenników; w 
niedzielę III Niedziela po Objawieniu Pańskim oraz wspomnienie Św. Rajmunda z Peñafort, 
Wyznawcy i Św. Emercjany, Dziewicy i Męczennicy. 

3. Kapłan odwiedza katolickie rodziny z modlitwą i błogosławieństwem. W sprawie ustalenia 
wizyty księdza po kolędzie możemy kontaktować się z kapłanem po Różańcu. 

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

5. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana w tutejszej kaplicy codziennie o godz. 19.00, a 
w soboty o godz. 20.00. Natomiast w dniach, kiedy kapłan będzie udawał się na kolędę, Msza 
Święta będzie odprawiana zasadniczo rano o godz. 9.00 – tak będzie we wtorek i środę. Godziny 
codziennej Mszy Świętej, ewentualne zmiany rozkładu oraz inne informacje o tutejszym 
duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. 

6. Częściej gromadźmy się na wspólną modlitwę. Różaniec odmawiamy wspólnie codziennie po 
Mszy Świętej. Mężczyzn proszę o wpisywanie się na listę dyżurów i prowadzenie codziennej 
modlitwy Różańcowej. Lista dyżurów jest dostępna w naszej kruchcie strategicznej. 

7. Zachowujmy pilnie pokutny charakter piątku. Oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych, w piątki rozważajmy Mękę Pańską i módlmy się do Pana Jezusa cierpiącego. W 
naszym duszpasterstwie w piątki kaplica będzie otwarta dłużej, jeszcze po Różańcu - do godz. 
21.30, aby dać wiernym możliwość odprawienia - prywatnie, w ciszy - Drogi Krzyżowej. 

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

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