
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III NIEDZIELA po ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 
26.06.2022 

 
 

1. Dzisiaj przypada III Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Po Mszy Świętej nabożeństwo 
czerwcowe - odśpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Apel Jasnogórski, i 
kapłan powie słówko salezjańskie, następnie odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie 
okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne. We wtorek Św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika, w środę Św. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła, w czwartek wspomnienie Św. Pawła Apostoła, w piątek 
Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w sobotę Nawiedzenie Najświętszej 
Maryi Panny, w niedzielę IV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. 

3. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest świętem nakazanym – festum de praecepto. 
Mamy zatem obowiązek wzięcia udziału we Mszy Świętej. 

4. Dobiega końca czerwiec - miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy 
Świętej śpiewamy 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 lub figurę Najświętszego Serca Jezusowego. 

5. W tym tygodniu przypada 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. 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. 

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

9. Msza Święta w rycie rzymskim i okazja do spowiedzi jest codziennie. W tym tygodniu Msze 
Święte będą odprawiane o godz. 20.00, natomiast w niedzielę o godz. 19.00. Godziny codziennej 
Mszy Świętej oraz inne informacje o duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. 
Odwiedzajmy ten blog codziennie i z uwagą. Bądźmy w kontakcie, aby przekazywać sobie i 
innym zainteresowanym wiernym informację o miejscu odprawiania Najświętszej Ofiary Mszy 
Świętej w rycie rzymskim. 

10. W naszej kruchcie strategicznej możemy nabywać za dowolną ofiarą katolickie książki i broszury. 
Czytajmy katolickie treści codziennie! 

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