OGŁOSZENIA 28 VI - 5 VII 20

Msza święta trydencka w tym tygodniu będzie odprawiana: kościół św. Klemensa, ul.
Karolkowa 49, Warszawa.
- 28 VI NIEDZIELA godz. 14 - 4. po Zesłaniu Ducha Świętego.
- 29 VI Poniedziałek godz. 16.30 - ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
- 30 VI Wtorek godz. 16.30 - Wspomnienie św. Pawła, Apostoła.
- 1 VII Środa godz. 19.30 - NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA.

- 2 VII 1.Czwartek godz. 19.30 - NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
- 3 VII 1.Piątek godz. 19.30 - Msza wotywna Cogitationes o Najświętszym Sercu
Jezusowym, św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika - możliwość spowiedzi. Po Mszy litania z
aktem zawierzenia całej ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

- 4 VII 1.Sobota godz. 16.30 - Msza wotywna Adeamus o Niepokalanym Sercu
Najświętszym Maryi Panny - możliwość spowiedzi. Po Mszy różańcowy dziesiątek w
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powierzonych intencjach.
- 5 VII NIEDZIELA godz. 14 oraz godz. 21 /lipiec i sierpień/ - 5. po Zesłaniu Ducha
Świętego.
------------------------------* W czerwcu po Mszy świętej w tygodniu, odmawiamy łacińską litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
* 1.Czwartek /2 VII/ 1.Piątek /3 VII/, 1.Sobota /4 VII/ - intencje zbiorowe, zapisane na kartkach
składamy w zakrystii przed lub po Mszy trydenckiej, lub w ciągu dnia na furcie klasztoru z
prośbą o przekazanie o.Krzysztofowi - intencje można również przesyłać pisząc na adres:
msza@trydencka.waw.pl
* 5 VII po Mszy o 14 zmiana tajemnic róż różańcowych, odmówienie dziesiątka różańcowego
oraz poświęcenie dewocjonaliów. Papieska intencja na lipiec 2020... Orate, Fratres: Pater
noster, Ave Maria, Gloria Patri. ------------------------------- Na 4.niedzielę po Zesłaniu Ducha
Świętego:
Dzisiejszą niedzielę
określano dawniej jako niedzielę przed świętem Apostołów Piotra i Pawła. Aczkolwiek na skutek
przesunięć kalendarza, wypada ona nieraz po 29 czerwca, jednak nawiązuje myślowo do tej
uroczystości. Ewangelia przede wszystkim ukazuje nam łódź Piotrową, z której Chrystus
naucza. Gdzie Piotr - tam Kościół, a gdzie Kościół tam Chrystus. W tej łodzi Piotra, jako głowy
Kościoła, o którą rozbijają się bezsilne fale i burze tego świata, złóżmy całą naszą ufność w
Bogu. Reszta Mszy jest komentarzem do tej głównej myśli. Śpiewy i modlitwy podkreślają
naszą prośbę natarczywą skierowaną do Boga, by wśród tak niespokojnych wydarzeń tego
świata, Kościół był dla nas ostoją i wskaźnikiem. W tej tęsknocie za wiecznym pokojem, za
czymś stałym i nieznikomym, bierze udział całe stworzenie. Pięknie opisuje nam to pragnienie
św. Paweł w Epistole. W Chrystusie tylko możemy zaufać – On, którego dziś przyjmiemy w
Eucharystii jest naszą „twierdzą i ucieczką – On mój Wybawiciel”...
Mszał rzymski 1949
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