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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIX NIEDZIELA po ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 
16.10.2022 

 
 

1. Dzisiaj przypada XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego oraz wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej, 
Wdowy. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń i antyfonę maryjną Salve Regina, kapłan powie słówko 
salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne. Jutro Św. Małgorzaty Marii Alacoque, Dziewicy; we wtorek Św. Łukasza, 
Ewangelisty; w środę Św. Piotra z Alkantary, Wyznawcy; w czwartek Św. Jana Kantego, Wyznawcy; 
w piątek Św. Hilariona, Opata oraz wspomnienie Św. Urszuli i jej Towarzyszek, Męczennic; w sobotę 
NMP w sobotę; w niedzielę XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. 

3. Dzisiaj, 16 października Roku Pańskiego 2022, mija dokładnie 3 miesiące od rozpoczęcia 
duszpasterstwa w tym miejscu. Rzymskokatolickie duszpasterstwo związane wyłącznie z Mszą 
Świętą w rycie rzymskim szczęśliwie – dzięki Bożej dobroci i zapobiegliwości ludzkiej – znalazło 
swoją siedzibę we Wrocławiu. Wynajęty lokal (umowa bezterminowa podpisana 29 czerwca 2022 r.) 
w szybkim tempie został przystosowany do potrzeb katolickiego kultu. Pierwsza Msza Święta 
została tutaj odprawiona 16 lipca 2022 r. Poświęcenie (według tradycyjnej formuły poświęcenia 
prywatnego oratorium, czyli miejsca modlitwy) zostało dokonane 17 lipca 2022 r. Sukcesywnie są 
kontynuowane dalsze starania o upiększenie i wyposażenie oratorium, któremu patronuje Św. Józef. 
Pełna nazwa brzmi: Oratorium Rzymskokatolickie pw. Św. Józefa. 

4. Od 7 września 2022 r., podejmując dawny katolicki zwyczaj, w każdą środę modlimy się do Św. 
Józefa, który patronuje tutejszemu oratorium. Po Mszy Świętej w środy prosimy 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. 

5. 14 września 2022 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zostały w naszym oratorium 
poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół 
godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej. 
Przybywajmy gorliwie, aby rozważać tajemnice Męki Pańskiej. 

6. Msza Święta w rycie rzymskim jest odprawiana: 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. 

7. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
8. Trwa październik – miesiąc poświęcony szczególniejszej czci Matki Bożej Różańcowej. Różaniec 

odmawiamy wspólnie – w języku łacińskim – codziennie po Mszy Świętej. 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. 

9. Jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy gorliwie – jak najczęściej – na Mszę 
Świętą i wspólną modlitwę różańcową w październikowe dni. 

10. W naszej kruchcie strategicznej możemy nabywać za dowolną ofiarą katolickie książki i broszury, m.in. 
foldery z łacińskimi tekstami Różańca, a także obrazki NMP Wspomożenia Wiernych z trzema 
ważnymi adresami internetowymi. Są także dostępne poświęcone Różańce. W październiku – 
miesiącu różańcowym – czytajmy szczególnie dzieło Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 
Przedziwny sekret Różańca świętego. Czytajmy katolickie treści codziennie! 

11. Zbliża się listopad – miesiąc szczególniejszej modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. W naszej 
kruchcie strategicznej są już dostępne kartki na wypominki, na których możemy wypisywać imiona 
naszych zmarłych. Wypominki będą odczytywane przez cały listopad, przed odmówieniem 
Różańca. Kartki, czytelnie wypełnione, możemy składać w naszej kruchcie strategicznej bądź 
bezpośrednio u kapłana. 

12. Informacje o naszym duszpasterstwie są dostępne w internecie – na blogu Actualia. Odwiedzajmy 
ten blog codziennie i z uwagą, bo jest on ważną częścią naszego duszpasterstwa. 
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13. Dbajmy o to, aby w naszych domach była woda święcona. Przy drzwiach wejściowych miejmy 
kropielniczkę z wodą święconą, żegnajmy się pobożnie wychodząc i wracając do domu. Gdy 
przynosimy do poświęcenia wodę, przynośmy wtedy także ze sobą trochę soli. W tradycyjnym 
obrzędzie poświęcenia kapłan najpierw egzorcyzmuje sól, a następnie wodę, wsypując do niej 
trzykrotnie szczyptę soli. O poświęcenie wody i soli oraz dewocjonaliów możemy prosić kapłana 
codziennie po Różańcu. 

14. Nasze oratorium wzbogaciło się o sygnaturkę, której dźwięk będzie znakiem na rozpoczęcie Mszy 
Świętej. 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. 

 
Ks. Jacek Bałemba SDB 


