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

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w poniedziałek Wielki Poniedziałek i wspomnienie 
Św. Leona I, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła; we wtorek Wielki Wtorek; w środę Wielka 
Środa i wspomnienie Św. Hermenegilda, Męczennika, następnie Wielki Czwartek, Wielki Piątek 
i Wielka Sobota; w niedzielę Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

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 tym tygodniu Msza Święta w rycie rzymskim będzie odprawiona w tutejszej kaplicy w 
poniedziałek, wtorek i środę o godz. 19.00, a w Wielki Czwartek rano - o godz. 9.00. 

5. W Wielki Czwartek po Mszy Świętej okazja do spowiedzi do godz. 11.00. 
6. W Wielki Piątek Droga Krzyżowa o godz. 9.00, a następnie okazja do spowiedzi do godz. 11.00. 
7. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz. 9.00, a następnie okazja do spowiedzi do godz. 

11.00. 
8. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta, jak 

w każdą niedzielę, o godz. 19.00. 
9. 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. 

10. 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. 

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

rycie rzymskim oraz kapłana, składam serdeczne Bóg zapłać. 
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