Liturgia

Msze Święte:

niedziele i święta

dni świąteczne niebędące
dnidniami
powszednie
wolnymi

06:45
08:00
09:30
11:00
"rodzinna"
12:30

7:00

07:00
09:00

dla dzieci z rodzicami

17:00

nieszpory lub nabożeństwo
16:00

17:30

18:00

18:00

. Spowiadamy codziennie pół godziny przed Mszą Świetą a w niedzielę w czasie Mszy
Świętych.
. Przypominamy również, że postanowieniem Księży Biskupów, obowiązek
Mszy Świętej niedzielnej, można spełnić także, uczestnicząc we Mszy Świętej w sobotę
wieczorem. Dotyczy to zwłaszcza osób, które z różnych przyczyn, nie mogą być na Niej w
niedzielę. Dlatego ta Msza Święta ma liturgię niedzielną, łącznie z kazaniem.
W pierwszą niedzielę miesiąca, zgodnie z tradycją obowiązującą w naszej diecezji, nie ma
homilii, lecz po każdej Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu.
Wypominki i modlitwy za zmarłych są w niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 08:00 i 09:30.

Nabożeństwa stałe:

dzień
nabożeństwo
1-szy poniedziałek miesiąca*
Msza wotywna o Duchu Świętym

Po Mszy Świętej o g. 18:00
2-gi poniedziałek miesiąca
Eucharystyczne Nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej
każda środa
Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
1-szy czwartek miesiąca Godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona
przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym
3-ci piątek miesiąca
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
Po Mszy Świętej o g. 7:00 i g. 18:00
1-szy piątek miesiąca
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Po Mszy Świętej o g. 7:00
1-sza sobota miesiąca Msza Święta i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
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Nabożeństwa w maju, czerwcu i październiku są o g.17:30.

W pozostałe miesiące, codziennie przed Mszą Świętą wieczorną, odmawiany jest Różaniec lub
Koronka do Bożego Miłosierdzia

*Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym będziemy odprawiać w pierwsze poniedziałki
miesiąca zwykle o godz. 18.00. Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga
uniemożliwia odprawienie takiej mszy, zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym
terminie w pierwszych dniach danego miesiąca (najczęściej następnego dnia, we wtorek).

PROSTE NABOŻEŃSTWO DO DUCHA ŚWIĘTEGO

MSZA WOTYWNA O DUCHU ŚWIĘTYM

Duch Święty jest Bogiem, Trzecią z Osób Boskich, która jednakże w naszej religijności
pozostaje jakby w cieniu Ojca i Syna. Aby zbliżyć się do Osoby Ducha Świętego w naszej
parafii rozpoczynamy proste nabożeństwo do Ducha Świętego trwające przez cały rok.

Nabożeństwo ma swoje źródło w objawieniach św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego,
nazywanej Małą Arabką
, karmelitanki bosej
pochodzącej z Palestyny, ojczyzny Pana Jezusa, żyjącej w XIX wieku, której Pan Jezus
powiedział:
Jeśli
chcesz Mnie szukać, poznać Mnie i pójść za Mną, wzywaj światło, to znaczy Ducha
Świętego, który oświecił moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy, które Go
wzywają. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, mówię ci: ktokolwiek będzie wzywał Ducha
Świętego, będzie Mnie szukał i znajdzie Mnie, a znajdzie Mnie przez Ducha Świętego.
Jego sumienie będzie delikatne jak kwiat polny. Jeśli będzie to ojciec lub matka, w jego
rodzinie zapanuje pokój i w jego sercu będzie pokój zarówno w tym, jak i w przyszłym
życiu - nie umrze w ciemności, ale w pokoju.
Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz w miesiącu
Mszę świętą o Duchu Świętym, uczczą Mnie. Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w
niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło,

2/3

Liturgia

będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią.

Nabożeństwo jest rzeczywiście bardzo proste: polega na uczestnictwie we Mszy świętej
wotywnej o Duchu Świętym raz w miesiącu. Msze wotywne to msze o tajemnicach wiary, które
są sprawowane w innym terminie niż czas ich celebracji w ciągu roku kościelnego. Do
najbardziej znanych należy np. msza wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa odprawiana
w pierwsze piątki miesiąca.

Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym będziemy odprawiać w pierwsze poniedziałki
miesiąca zwykle o godz. 18.00
.
Gdy w tym dniu będzie przypadać święto, którego ranga uniemożliwia odprawienie takiej mszy,
zostanie ona odprawiona w najbliższym możliwym terminie w pierwszych dniach danego
miesiąca (najczęściej następnego dnia, we wtorek).

Informacja o terminie odprawienia Mszy świętej wotywnej o Duchu Świętym będzie podawana
co miesiąc w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej.Zachęcamy do uczestnictwa w
prostym nabożeństwie do Ducha Świętego! Kto będzie uczestniczył we Mszy świętej wotywnej
o Duchu Świętym będzie miał światło i będzie miał pokój wegług obietnicy Pana Jezusa danej
św. Marii od Pana Jezusa Ukrzyżowanego (życiorys świętej - kliknij
TUTAJ
).
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