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1. Dzisiaj przypada VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego i wspomnienie Św. Ignacego Loyoli, 
Wyznawcy. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń i antyfonę maryjną, kapłan powie słówko 
salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do spowiedzi. Następnie będzie 
zmiana tajemnic Żywego Różańca, podczas której m.in. będzie podana intencja modlitewna na 
następny miesiąc. Wiernych chętnych do zapisywania się do następnych Róż Różańcowych proszę o 
zgłaszanie się do zelatorów - p. Pawła i p. Lidii. Następna zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie 
w pierwszą niedzielę września. Informacje o Różach Różańcowych znajdziemy na naszym blogu 
Actualia pod zakładką: Róże Różańcowe. 

2. Kalendarium liturgiczne. W poniedziałek Św. Piotra w Okowach i wspomnienie Św. Św. Siedmiu 
Braci Machabejskich, Męczenników, we wtorek Św. Alfonsa Marii Liguori, Biskupa, Wyznawcy i 
Doktora Kościoła, i wspomnienie Św. Stefana I, Papieża i Męczennika, w środę Znalezienie Św. 
Szczepana, Pierwszego Męczennika, w czwartek Św. Dominika, Wyznawcy, w piątek Poświęcenie 
Bazyliki Matki Boskiej Śnieżnej, w sobotę święto Przemienienia Pańskiego i wspomnienie Św. Św. 
Sykstusa II, Papieża oraz Felicyssyma i Agapita, Męczenników, w niedzielę IX Niedziela po Zesłaniu 
Ducha Świętego i wspomnienie Św. Kajetana, Wyznawcy oraz Św. Donata, Biskupa i Męczennika. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Módlmy się wytrwale o nowe i liczne 
powołania kapłańskie, wierne Tradycji. Spełnimy w ten sposób polecenie Pana naszego Jezusa 
Chrystusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał 
robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38). 

4. 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. 

5. 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), będąc w 
stanie łaski uświęcającej 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. 

6. Msza Święta w niedziele jest odprawiana o godz. 12.00, a w dni powszednie o godz. 19.00. Niedzielną 
Mszę Świętą poprzedzamy modlitwą Anioł Pański. Otwieramy także skarbiec polskiej i łacińskiej 
tradycyjnej pieśni katolickiej: codziennie po Mszy Świętej śpiewamy przynajmniej jedną pieśń i Apel 
Jasnogórski, a w niedziele - maryjną antyfonę Salve Regina. Nowo zakupione organy niech nam 
pomagają w chwaleniu Pana Boga śpiewem serdecznym. Okazja do spowiedzi jest codziennie po 
Mszy Świętej. Informacje o duszpasterstwie są dostępne na naszym blogu Actualia. Odwiedzajmy ten 
blog codziennie i z uwagą. 

7. Codziennie po Mszy Świętej odmawiamy Różaniec. Mężczyzn proszę o wpisywanie się na listę 
dyżurów dostępną w kruchcie strategicznej i o codzienne prowadzenie Różańca, a w niedziele o 
prowadzenie modlitwy Anioł Pański – punktualnie o godz. 12.00. 

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

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

10. Wszystkim Ofiarodawcom, wspierającym kapłana oraz nasze duszpasterstwo związane z Mszą 
Świętą w rycie rzymskim - modlitwą, pracą i ofiarą materialną - składam serdeczne Bóg zapłać.  
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