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1. Dzisiaj przypada V Niedziela po Wielkanocy oraz wspomnienie Św. Jana Chrzciciela de la Salle, 
Wyznawcy. 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. 

2. Kalendarium liturgiczne. W najbliższym tygodniu przypadają: w poniedziałek, wtorek oraz w 
środę Dni Krzyżowe; we wtorek święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia wiernych; w 
środę Św. Grzegorza VII Papieża i Wyznawcy oraz Św. Urbana, Papieża i Męczennika, w 
czwartek Wniebowstąpienie Pańskie, w piątek Św. Bedy Czcigodnego, Wyznawcy i Doktora 
Kościoła oraz wspomnienie Św. Jana I, Papieża i Męczennika; w sobotę Św. Augustyna z 
Canterbury, Biskupa i Wyznawcy; w niedzielę Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia oraz 
wspomnienie Św. Marii Magdaleny de Pazzi, Dziewicy. 

3. W czwartek przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to święto de praecepto, czyli 
święto nakazane. Mamy więc obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. 

4. Miesiąc maj jest poświęcony czci Matki Najświętszej. Zgodnie z dawnym zwyczajem, codziennie 
po Mszy Świętej śpiewamy Litanię Loretańską i pieśni maryjne. Litanię odmawiajmy bądź 
śpiewajmy w maju codziennie także w naszych rodzinach. Dbajmy o figury i obrazy Matki Bożej, 
dekorujmy je i pięknie przyozdabiajmy świeżymi kwiatami. Kontynuujmy pilnie w majowe dni 
odpowiednią katolicką lekturę maryjną – dostępną m.in. w naszej kruchcie strategicznej. 

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

6. 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 – w czwartek, piątek i sobotę – Msze Święte będą 
odprawione o godz. 20.00.  

7. Okazja do spowiedzi jest codziennie - po słówku salezjańskim. 
8. 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. 

9. 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. 

10. W ubiegły poniedziałek minęło 7 lat istnienia bloga Verbum catholicum. Korzystajmy pilnie z 
krzewionych przez kapłana treści katolickich i polecajmy je innym. Internet jest cennym darem 
Bożym - bardzo nam pomocnym do przywracania wiary katolickiej. 

11. Informuję wiernych, że w ubiegły poniedziałek 16 maja br. przyjąłem w tradycyjnych katolickich 
rytach sub conditione Sakrament Bierzmowania oraz sub conditione święcenia kapłańskie z rąk Bp. 
Richarda Williamsona. Przyjęcie tych sakramentów sub conditione eliminuje wątpliwości co do 
ważności tychże sakramentów. Mogę zatem powiedzieć wiernym, aby mieli w tym względzie 
pewność: Jestem katolikiem bierzmowanym. Jestem – ważnie wyświęconym – kapłanem 
katolickim. 

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