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1. Dzisiaj przypada II Niedziela Wielkiego Postu. Po Mszy Świętej odśpiewamy Gorzkie Żale, Apel 
Jasnogórski i kapłan powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy Różaniec. Podczas 
Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: we wtorek Św. Klemensa Marii Dworzaka 
(Hofbauera), Wyznawcy; w czwartek Św. Jana Sarkandra, Męczennika oraz wspomnienie Św. 
Patryka, Biskupa i Wyznawcy; w piątek, Św. Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa, Wyznawcy i 
Doktora Kościoła; w sobotę uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
Wyznawcy, Patrona Kościoła Katolickiego; w niedzielę III Niedziela Wielkiego Postu. 

3. W Wielkim Poście zachowujmy tradycyjną dyscyplinę postną: we wszystkie dni oprócz niedziel 
zachowujmy post ilościowy, a w piątki i soboty - post ścisły. 

4. W Wielkim Poście kultywujemy tradycyjne nabożeństwa pasyjne: w piątki po Mszy Świętej 
odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy Świętej śpiewamy Gorzkie Żale. Chętnym 
sercem przybywajmy licznie do kaplicy i ofiarujmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi 
cierpiącemu nasz czas i naszą gorliwą modlitwę. 

5. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana w tutejszej kaplicy codziennie o godz. 19.00, a 
w soboty o godz. 20.00. W tym tygodniu także w piątek Msza Święta będzie odprawiona o godz. 
20.00. Godziny codziennej Mszy Świętej, ewentualne zmiany rozkładu oraz inne informacje o 
tutejszym duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. Zaglądajmy tam codziennie i 
z uwagą. Na blogu została ostatnio dodana zakładka Róże Różańcowe, pod którą będą podawane 
m.in. comiesięczne intencje modlitewne. 

6. Okazja do spowiedzi jest codziennie po słówku salezjańskim. Spowiedź odbywa się w 
konfesjonale, w pomieszczeniu po lewej stronie kaplicy. Kiedy wychodzimy po skończonej 
spowiedzi, zostawiajmy za sobą drzwi otwarte, aby inni wierni mogli widzieć, że kapłan 
oczekuje na penitentów. 

7. Częściej przybywajmy na Mszę Świętą i częściej gromadźmy się na wspólną modlitwę 
Różańcową! Różaniec odmawiamy wspólnie codziennie po Mszy Świętej. Mężczyzn z Róży 
Różańcowej proszę o wpisywanie się na listę dyżurów i o prowadzenie codziennego Różańca. 
Lista dyżurów jest dostępna w naszej kruchcie strategicznej. 

8. Marzec jest miesiącem poświęconym szczególniejszej czci Św. Józefa. 19 marca przypada 
uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy, Patrona Kościoła 
Katolickiego. Czytajmy z uwagą codzienne czytanki zawarte w książce Miesiąc marzec. Kto 
jeszcze nie posiada w domu obrazu lub figury Św. Józefa, niech się zaopatrzy i umieści w 
mieszkaniu na poczesnym miejscu. A wcześniej niech przyniesie kapłanowi do poświęcenia. 

9. 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 codzienna wspólna modlitwa Różańcowa. Kruchta strategiczna przy wyjściu z 
kaplicy daje nam możliwość zaopatrzenia się za dowolną ofiarą (nie jest to sklepik!) 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. 

10. O poświęcenie dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.  
11. Wszystkim Ofiarodawcom, wspierającym tutejsze duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w 

rycie rzymskim oraz kapłana, składam serdeczne Bóg zapłać. 
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