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1. Dzisiaj przypada IV Niedziela Adwentu. Po Mszy Świętej odśpiewamy pieśń adwentową i antyfonę 
maryjną Alma Redemptoris Mater, kapłan powie słówko salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas 
Różańca będzie okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne. W środę Św. Tomasza Apostoła; w sobotę Wigilia Bożego Narodzenia, w 
niedzielę Boże Narodzenie. 

3. W Wigilię Bożego Narodzenia zachowujemy post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów 
mięsnych oraz spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz ewentualnie dwa bardzo skromne. 
Wieczerzę wigilijną rozpocznijmy odczytaniem fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, 
wspólną modlitwą i podzieleniem się opłatkiem. W ten święty wieczór także kolędujmy. 

4. Przygotujmy się do świąt przez dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Okazja do spowiedzi jest 
codziennie po Mszy Świętej. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. Broszury z łacińskimi tekstami 
Różańca są dostępne w naszej kruchcie strategicznej. 

8. Msza Święta w Wigilię będzie odprawiona o godz. 8.00 rano. Pasterka o północy. Pół godziny przed 
Pasterką odmówimy Różaniec, rozważając tajemnice radosne. W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia Msza Święta o godz. 12.00. 

9. 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. 

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

11. W naszej kruchcie strategicznej możemy nabywać za dowolną ofiarą katolickie książki i broszury, a także 
obrazki NMP Wspomożenia Wiernych z trzema ważnymi adresami internetowymi. Są także dostępne 
poświęcone opłatki wigilijne. Czytajmy katolickie treści codziennie! Miejmy także na uwadze katolickie 
książki jako doskonały prezent świąteczny, który możemy ofiarować naszym bliźnim. 

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. Jutro swoje imieniny obchodzi Ks. Dariusz Kowalczyk SDB, który jest spowiednikiem w naszym 
oratorium, przyjeżdżając regularnie raz w miesiącu. Czcigodnego Solenizanta wspomagajmy naszą 
modlitwą, wypraszając potrzebne łaski i opiekę Maryi Wspomożycielki dla owocnej służby kapłańskiej.  

14. W ubiegłym tygodniu nasze oratorium wzbogaciło się o stopnie ołtarza oraz chodnik pod ołtarz. 
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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