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1. Dzisiaj przypada IV Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Laetare - i wspomnienie Św. Jana 

Damasceńskiego, Wyznawcy i Doktora Kościoła. 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: w poniedziałek Św. Jana Kapistrana, Wyznawcy; w sobotę Św. 
Franciszka z Pauli, Wyznawcy; w niedzielę Niedziela Męki Pańskiej. 

3. W przyszłą niedzielę po Różańcu odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. Wszystkich wiernych 
należących do Róż Różańcowych zapraszam na spotkanie, na którym m.in. będzie podana intencja 
modlitewna na następny miesiąc. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. W tym tygodniu przypada również 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. 

8. 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 w piątek Msza Święta będzie odprawiona wyjątkowo o godz. 20.30. 
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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Jeśli będą dusze chętne i gorliwe, będziemy kompletować następne Róże Różańcowe. Chętnych proszę o 
zgłaszanie się do zelatorów: mężczyźni - do p. Pawła, niewiasty – do p. Lidii. 

12. Marzec jest miesiącem poświęconym szczególniejszej czci Św. Józefa. 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. 

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

rzymskim oraz kapłana, składam serdeczne Bóg zapłać. 
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