
Wrocław, Oratorium Rzymskokatolickie Św. Józefa                                                                              Actualia.blog 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III NIEDZIELA WIELKEGO POSTU 

12.03.2023 
 

1. Dzisiaj przypada III Niedziela Wielkiego Postu oraz wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, Papieża, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła. Po Mszy Świętej zaśpiewamy Gorzkie Żale oraz antyfonę maryjną Ave 
Regina caelorum, kapłan powie słówko salezjańskie i odmówimy Różaniec. Podczas Różańca będzie 
okazja do spowiedzi. 

2. Kalendarium liturgiczne: w środę Św. Klemensa Marii Dworzaka (Hofbauera), Wyznawcy; w piątek 
Bł. Jana Sarkandra, Męczennika oraz wspomnienie  Św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy; w sobotę Św. 
Cyryla Jerozolimskiego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła; w niedzielę IV Niedziela Wielkiego 
Postu Lætáre. 

3. W Wielkim Poście zachowujmy pilnie tradycyjną dyscyplinę postną: we wszystkie dni – oprócz 
niedziel – zachowujmy post ilościowy, a we wszystkie piątki i soboty post ścisły. 

4. W Wielkim Poście kultywujemy tradycyjne nabożeństwa pasyjne: w piątki po Mszy Świętej 
odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy Świętej śpiewamy Gorzkie Żale – teksty są 
dostępne w naszej kruchcie strategicznej. Chętnym sercem ofiarujmy Panu naszemu Jezusowi 
Chrystusowi cierpiącemu nasz czas, naszą gorliwą modlitwę, rozważanie i nabożny śpiew. 

5. W każdą środę modlimy się do Św. Józefa, który patronuje tutejszemu oratorium 
rzymskokatolickiemu. 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. Za tydzień 
obchodzimy uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy, w tym roku 
z racji niedzieli wielkopostnej przeniesioną na poniedziałek 20 marca. Przygotujmy się duchowo, 
zwłaszcza przez dobrą spowiedź. 

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. Różaniec odmawiamy – w języku łacińskim – codziennie po Mszy Świętej. Mężczyzn – także tych, 
którzy jeszcze nie prowadzili Różańca – proszę o wpisywanie się na listę dyżurów dostępną w kruchcie 
strategicznej i o codzienne prowadzenie Różańca. Listę wypełniajmy już w niedzielę – na cały 
najbliższy tydzień. Kto wybrał swój dyżur różańcowy na niedzielę, prowadzi także modlitwę Anioł 
Pański – punktualnie o godz. 12.00. Broszury z łacińskimi tekstami Różańca są dostępne w naszej 
kruchcie strategicznej. 

8. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. Oprócz tego, raz w miesiącu, w środę przed 
pierwszą sobotą miesiąca od godz. 18.30 spowiada w naszym oratorium Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. 

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

10. W naszej kruchcie strategicznej możemy nabywać za dowolną ofiarą katolickie książki i broszury, a 
także obrazki NMP Wspomożenia Wiernych z trzema ważnymi adresami internetowymi. Czytajmy 
katolickie treści codziennie! Są także dostępne poświęcone Różańce. 

11. 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. 

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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