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1. Dzisiaj przypada Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia oraz wspomnienie Św. Marii 
Magdaleny de Pazzi, Dziewicy. 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. Po Różańcu - zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

2. Kalendarium liturgiczne. W najbliższym tygodniu przypada: w poniedziałek wspomnienie Św. 
Feliksa I, Papieża i Męczennika, we wtorek święto Najświętszej Maryi Panny Królowej oraz 
wspomnienie Św. Petroneli, Dziewicy; w środę Bł. Jakuba Strzemię, Biskupa i Wyznawcy oraz 
wspomnienie Św. Anieli Merici, Dziewicy; w czwartek Oktawa Wniebowstąpienia Pańskiego 
oraz wspomnienie Bł. Sadoka i Towarzyszy, Męczenników, oraz Św. Św. Marcelina i Piotra, 
Męczenników i Św. Erazma, Biskupa i Męczennika; w sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego 
oraz wspomnienie Św. Franciszka Caracciolo, Wyznawcy; w niedzielę Niedziela Zesłania Ducha 
Świętego – Zielone Świątki oraz wspomnienie Św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika. 

3. W sobotę, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, zachowujemy post ścisły. 
4. Kończymy miesiąc maj - poświęcony czci Matki Najświętszej. Nadal w naszych codziennych 

modlitwach miejmy Litanię Loretańską i Różaniec, chętnie także śpiewajmy pieśni maryjne. 
5. W czwartek rozpoczynamy czerwiec - miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Po Mszy Świętej będziemy śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litanię 
odmawiajmy bądź śpiewajmy w czerwcu codziennie także w naszych rodzinach. Miejmy w 
naszych domach poświęcony przez kapłana obraz Najświętszego Serca Jezusowego. 

6. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Gorliwie praktykujmy nabożeństwa związane w tymi dniami. 

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

8. Od 20 lipca ubiegłego roku korzystaliśmy z kaplicy Bractwa Św. Piusa X we Wrocławiu. Dzięki 
ofiarności wiernych, co miesiąc była z naszej strony przekazywana kapłanom Bractwa dość 
spora kwota za wynajem kaplicy. W ubiegły piątek, 27 maja 2022 r., została nam przekazana 
dyspozycja ks. Karla Stehlina opuszczenia kaplicy „w trybie natychmiastowym”. Otrzymałem 
także zakaz odprawiania Mszy Świętej we wszystkich kaplicach Bractwa Św. Piusa X. 

9. Msze Święte w rycie rzymskim będą więc odprawiane w innych miejscach - zasadniczo 
codziennie o godz. 18.00. Bądźmy w kontakcie, aby przekazywać sobie i innym 
zainteresowanym wiernym informację o miejscu odprawiania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej 
w rycie rzymskim. 

10. Okazja do spowiedzi będzie, jak dotychczas, codziennie - po słówku salezjańskim. 
11. Godziny codziennej Mszy Świętej, ewentualne zmiany rozkładu oraz inne informacje o 

duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. Odwiedzajmy ten blog codziennie i z 
uwagą. 

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