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1. Dzisiaj przypada XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń i 
antyfonę maryjną Salve Regina, kapłan powie słówko salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas 
Różańca będzie okazja do spowiedzi. Po Różańcu odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca. 
Wszystkich wiernych należących do Róż Różańcowych zapraszam na dzisiejsze spotkanie, na 
którym m.in. będzie podana intencja modlitewna na następny miesiąc. Wiernych chętnych do 
zapisywania się do następnych Róż proszę o zgłaszanie się do zelatorów - p. Pawła (Róża mężczyzn) 
i p. Lidii (Róża niewiast). 

2. Kalendarium liturgiczne. Jutro Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy; w środę Bł. 
Melchiora Grodzieckiego, Męczennika, w czwartek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Boskiej Siewnej oraz wspomnienie Św. Hadriana, Męczennika; w piątek Św. Gorgoniusza, 
Męczennika; w sobotę Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy; w niedzielę XIV Niedziela po Zesłaniu 
Ducha Świętego oraz wspomnienie Św. Św. Prota i Jacka, Męczenników. 

3. Od najbliższej środy, podejmując dawny katolicki zwyczaj, będziemy w każdą środę modlić się do 
Św. Józefa, który patronuje tutejszemu oratorium. Po Mszy Świętej będziemy prosić szczególnie o 
powszechny powrót ortodoksji katolickiej, o obfite owoce naszego duszpasterstwa i za jego 
dobroczyńców, za nasze rodziny oraz w naszych osobistych intencjach, które możemy składać w 
naszej kruchcie strategicznej. 

4. W następnym tygodniu, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z okazji tego 
święta zostaną w naszym oratorium umieszczone i poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w 
każdy piątek oratorium będzie otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym 
możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej. 

5. Msza Święta w naszym oratorium odprawiana jest w niedziele 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. 

6. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej.  
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 – jak najczęściej – na Mszę 
Świętą i wspólną modlitwę maryjną w dni powszednie. 

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

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

11. Informuję wiernych, że w związku z przyjęciem przeze mnie 16 maja br. święceń kapłańskich sub 
conditione w tradycyjnym rycie, we wrześniu odprawiam 30 Mszy Świętych – we wszystkich 
intencjach, do których byłem zobowiązany przez lata mojej służby w novus ordo. Teraz, jako bez 
wątpliwości ważnie wyświęcony katolicki kapłan, pragnę przynajmniej w tej, chociaż skumulowanej, 
formie zadośćuczynić obowiązkowi odprawienia prawdziwie katolickich Mszy Świętych. 

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