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1. Dzisiaj przypada święto Św. Św. Apostołów Filipa i Jakuba, Apostołów oraz wspomnienie II 
Niedzieli po Wielkanocy. Po Mszy Świętej nabożeństwo majowe - odśpiewamy Litanię 
Loretańską, pieśń maryjną, wielkanocną antyfonę maryjną Regína caeli (Królowo nieba) oraz 
Apel Jasnogórski, i kapłan powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy Różaniec. Podczas 
Różańca będzie okazja do spowiedzi. Następnie będzie spotkanie Róż Różańcowych, na którym 
m.in. będzie podana intencja modlitewna na następny miesiąc. 

2. Kalendarium liturgiczne. W najbliższym tygodniu przypada: jutro Św. Atanazego, Biskupa, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła; we wtorek Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 
wspomnienie Św. Aleksandra, Ewencjusza i Teodula, Męczenników, i Św. Juwenalisa, Biskupa 
i Wyznawcy; w środę święto Znalezienia Krzyża Świętego oraz wspomnienie Św. Moniki, 
Wdowy; w czwartek Św. Piusa V, Papieża i Wyznawcy; w piątek Św. Jana Apostoła przed bramą 
Latyńską; w sobotę Św. Floriana, Męczennika; w niedzielę święto Św. Stanisława, Biskupa i 
Męczennika oraz wspomnienie III Niedzieli po Wielkanocy.  

3. Dzisiaj rozpoczynamy miesiąc maj, poświęcony czci Matki Najświętszej. Zgodnie z dawnym 
zwyczajem, będziemy codziennie po Mszy Świętej śpiewać Litanię Loretańską i pieśni maryjne. 
Litanię odmawiajmy bądź śpiewajmy w maju codziennie w naszych rodzinach. Zadbajmy o 
figury i obrazy Matki Bożej, udekorujmy je i pięknie przyozdabiajmy kwiatami. U progu 
maryjnego miesiąca odprawmy dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Wybierzmy także na 
majowe dni odpowiednią katolicką lekturę maryjną – dostępną m.in. w naszej kruchcie 
strategicznej. 

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 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. 

7. Jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy gorliwie – częściej - na 
codzienną Mszę Świętą i wspólną modlitwę maryjną. 

8. Msze Święte w rycie rzymskim są odprawiane w tutejszej kaplicy codziennie o godz. 19.00, a w 
sobotę o godz. 20.00. W tym tygodniu - oprócz wtorku - wyjątkowo od poniedziałku do soboty 
włącznie Msze Święte będą odprawiane o godz. 20.00. 

9. Godziny codziennej Mszy Świętej, ewentualne zmiany rozkładu oraz inne informacje o 
tutejszym duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. Odwiedzajmy ten blog 
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. Dbajmy o to, aby w naszych domach była woda święcona. Przy drzwiach wejściowych miejmy 
kropielniczkę z wodą święconą, żegnajmy się pobożnie wychodząc i wracając do domu. O 
poświęcenie wody i soli oraz dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.  

12. W naszej kruchcie strategicznej za dowolną ofiarą są dostępne katolickie książki. Czytajmy 
codziennie katolickie treści, aby coraz lepiej poznawać skarby wiary katolickiej i prowadzić 
życie zgodne z jej wymogami. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie. Z racji miesiąca 
poświęconego Matce Bożej, mamy do dyspozycji więcej książek o tematyce maryjnej. Są także 
dostępne poświęcone Różańce. 

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