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1. Dzisiaj przypada IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego oraz wspomnienie Św. Kajetana, 
Wyznawcy i Św. Donata, Biskupa i Męczennika. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń i antyfonę 
maryjną, kapłan powie słówko salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja 
do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne. W poniedziałek Św. Św. Cyriaka, Larga i Szmaragda, Męczenników; we 
wtorek Św. Jana Marii Vianneya, Wyznawcy, Proboszcza z Ars oraz wspomnienie Wigilii Św. 
Wawrzyńca, Męczennika i Św. Romana, Męczennika; w środę Św. Wawrzyńca,  Męczennika; w 
czwartek Św. Św. Tyburcjusza i Zuzanny, Dziewicy i Męczennicy; w piątek Św. Klary, Dziewicy; w 
sobotę Antycypowana Wigilia Wniebowzięcia NMP i wspomnienie Św. Św. Hipolita i Kasjana, 
Męczenników; w niedzielę X Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego i wspomnienie Św. Euzebiusza, 
Wyznawcy. 

3. 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 – częściowo już 
spłacone – niech nam pomagają w chwaleniu Pana Boga śpiewem serdecznym. 

4. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. W tym tygodniu przez dobrą i dobrze 
przygotowaną spowiedź przygotujmy nasze dusze do radosnego świętowania Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. 

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

6. 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. 

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

8. W naszej kruchcie strategicznej możemy nabywać za dowolną ofiarą katolickie książki i broszury. 
Czytajmy katolickie treści codziennie! W sierpniu – miesiącu, w którym przypadają ważne święta 
maryjne, także związane z naszą Ojczyzną – sięgnijmy szczególnie po cenne opracowanie Józefa 
Stanisława Pietrzaka Niepokalana Królowa Polski. 

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