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1. Dzisiaj przypada XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – ostatnia niedziela roku kościelnego 
– oraz wspomnienie Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń i 
antyfonę maryjną Salve Regina, kapłan powie słówko salezjańskie, odczytane będą wypominki i 
odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne. Jutro Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; we wtorek Św. Cecylii, 
Dziewicy i Męczennicy, Patronki muzyki kościelnej; w środę Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika 
oraz wspomnienie Św. Felicyty, Męczennicy, w czwartek Św. Jana od Krzyża, Wyznawcy i Doktora 
Kościoła oraz wspomnienie Św. Chryzogona, Męczennika; w piątek Św. Katarzyny, Dziewicy i 
Męczennicy; w sobotę Św. Sylwestra, Opata oraz wspomnienie Św. Piotra Aleksandryjskiego, 
Biskupa i Męczennika; w niedzielę I Niedziela Adwentu, rozpoczynająca nowy rok kościelny. 

3. We wtorek 22 listopada przypada święto Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, patronki muzyki 
kościelnej. Zgodnie ze zwyczajem salezjańskim z tej okazji będzie miał miejsce wieczór słowno-
muzyczny. Msza Święta będzie w tym dniu odprawiona w intencji: O błogosławieństwo Boże dla 
wiernych, którzy sfinansowali zakup organów do naszego oratorium oraz pracowali przy ich instalacji, a także 
dla ich rodzin. Po Mszy Świętej odbędzie się Obrzęd poświęcenia organów. 

4. 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. 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. 

7. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. 
8. Różaniec odmawiamy – 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. Listopad to miesiąc szczególniejszej modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące. Wypominki są 
odczytywane przez cały listopad, przed odmówieniem Różańca. Ze względu na dużą ilość 
wypominków, są one podzielone na dwie części: w dni parzyste jest odczytywana jedna część, w dni 
nieparzyste – druga.  

10. Jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, przybywajmy gorliwie – jak najczęściej – na Mszę 
Świętą i wspólną modlitwę różańcową za dusze w czyśćcu cierpiące w listopadowe dni. 

11. 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 listopadzie czytajmy 
szczególnie pouczenia o sprawach ostatecznych. Polecam zwłaszcza książkę autorstwa ks. Feliksa 
Cozela T.J. Dokąd idziesz? Dokąd zajdziesz? Czytajmy katolickie treści codziennie! 

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. 

13. Nasze oratorium wzbogaciło się o dekoracje prezbiterium, dalsze prace będą kontynuowane. 
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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