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W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny.
Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej
Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
•
•
•
•
•

Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest
brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna
Przyjęcie Komunii świętej
Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach
Ojca Świętego lub w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież
Nawiedzenie cmentarza.
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EWANGELIA NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
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Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę
przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a
drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: «Boże, dziękuję ci, że nie
jestem jak inni ludzie: zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w
piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem,
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony".

O czym mówi przeznaczony na dziś fragment Ewangelii? O pogardzie, pokorze, pysze,
o wywyższaniu i uniżeniu. To wszystko prawda. Ale o czym mówi przede wszystkim?
O modlitwie.
Jeden socjolog przeprowadził ankietę. Pytał ludzi, co jest istotą ich modlitwy. Pytał, co
przede wszystkim robią podczas modlitwy. Okazało się, że dla bardzo dużej części
ankietowanych istniała tylko jedna forma modlitwy - modlitwa prośby. Niektórzy ze
zdziwieniem dowiadywali się, że oprócz próśb, istnieją także takie formy modlitwy,
jak błogosławieństwo i adoracja, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia i
modlitwa uwielbienia.
Błogosławieństwo formą modlitwy? Oczywiście. Ponieważ Bóg błogosławi człowieka,
jego serce może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem wszelkiego
błogosławieństwa. Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za
stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył oraz
wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed
„Królem chwały”.
Modlitwa prośby ma za przedmiot prośbę o przebaczenie, poszukiwanie Królestwa, a
także każdą prawdziwą potrzebę.
Modlitwa wstawiennicza polega na prośbie na rzecz drugiego. Nie zna granic i
obejmuje również nieprzyjaciół.
Z modlitwą dziękczynienia pojawiają się kłopoty. Zapominamy, że każda radość i
każdy trud, każde wydarzenie i każda potrzeba mogą być przedmiotem
dziękczynienia, które – uczestnicząc w dziękczynieniu Chrystusa – powinno wypełniać
całe życie człowieka.
Wreszcie modlitwa uwielbienia. Jest całkowicie bezinteresowna, wznosi się wprost do
Boga. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On
czyni, tylko dlatego, że On jest.
Modlitwa jest pokorną czujnością serca. Nie ma w niej miejsca na zarozumiałość, na
obłudę, na wmawianie Bogu różnych rzeczy, na przedstawianie listy życzeń i pretensji.
Modląc się, pamiętajmy, do Kogo mówimy i kim jesteśmy przed Bogiem.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Październikowe, każdego dnia na godz. 16.00.
2. Po Mszach św. i codziennie w godzinach kancelaryjnych, tj. 9.30 – 10.00 przyjmuję
na wypominki za drogich nam zmarłych.
3. W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. będą sprawowane o godz. 9.00 i 16.00
w kościele i o godz. 12.00 na cmentarzu z poświęceniem nowej kaplicy, a po niej
procesja żałobna z poświęceniem grobów. W tym dniu ministranci będą zbierać
ofiary na Seminarium Duchowne.
4. W Dzień Zaduszny Msze św. tylko w kościele o godz. 9.00 i 16.00.
5. Z racji I piątku miesiąca zapraszam do Sakr. Pojedn. w czwartek /31 X/
i piątek /1 XI/ od godz. 15.00. Najważniejsze, aby 1 listopada być na Mszy św.
i u Komunii św.
Po Mszy św. o godz. 16.00 zapraszam należących do Młodzieżowego i Dziecięcego
Koła Żywego Różańca na spotkanie w Oratorium.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Juliana Picholę, Jana Kobyłeckiego, Jana Mireckiego i Jakuba Trzonka - niech Bóg
prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ

Profesor biologii mówi do studentów:
- Zaraz pokażę państwu żabę. Będzie ona tematem dzisiejszego wykładu. Zaczyna szukać
w teczce. Po chwili wyciąga z niej bułkę z kiełbasa.
- A wydawało mi się - mówi zdziwiony - że śniadanie już jadłem...
Studenci w aptece.
- Poprosimy cztery paczki aspiryny...
- To wszystko?
- I eee... to może cztery opakowania węgla...
- O matko! Co wam dolega???
- Nic. Pionki od warcabów nam poginęły...
Z egzaminu wychodzi wymaglowany student. Cały tłum giełdy rzuca się na niego:
- No i jak było, jak było?!
- ...Jak w kościele.
- ???
- Profesor zadał pytanie - ja się przeżegnałem, ja odpowiedziałem - profesor się
przeżegnał...

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 28. 10. 2013

16.00 Za +Tadeusza Adamowicza w rocz. śmierci i Helenę oraz zm. z rodziny
Adamowiczów i Wójciaków.
WTOREK 29. 10. 2013

16.00 Za +Mariannę, Zofię i Jana Skonecznych oraz Antoniego Lisa.

ŚRODA 30. 10. 2013

16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Danuty Janas z racji 70 rocz. urodzin
oraz dzieci i wnuków.
Za +Piotra i Józefę Kowalskich, Mariusza i Tadeusza Michalaków oraz Helenę
Banasiak;
+Antoniego Skrobisza w 22 rocz. śmierci;
+Sławomira Szuwart /int. od chrzestnej z rodziną/;
+Genowefę Sikora /int. od Koła Żywego Róż. z Józefowa/;
+Józefę Cabała /int. popogrzebowa/;
+Stefanię Jasnowską /int. od rodziny Pacochów/;
+Anielę i Jana Kobyłeckich.
CZWARTEK 31. 10. 2013

16.00 Za +Stanisława w 4 rocz. śmierci, Wiktorię i Jana Szymańskich oraz
Mariannę Pecyna.
PIĄTEK 01. 11. 2013
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

9.00 Za +Franciszka Golenia, cr. Goleniów, Jeziorskich i Kwiatkowskich.
12.00 Za Parafian /na cmentarzu/.
16.00 ……
SOBOTA 02. 11. 2013
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

9.00 Za +Zofię i Józefa Gliszczyńskich, teściów Frątczaków, dziadków Lipskich
oraz Leszka Klinka.
16.00 Za +Jadwigę Bonecką w 4 rocz. śmierci.
NIEDZIELA 03. 11. 2013

9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Żegnałek w 80 rocz. urodzin.
Za +Andrzeja Gieracha /int. imieninowa/;
+Stefana Kopcia w 10 rocz. śmierci, Józefa Pasika, teściów Kopciów,
Helenę i Stanisława Tworskich oraz Mariannę Jeziorską;
+Mariannę w 18 rocz. śmierci, Mariolę, Jadwigę i Bolesława Kobyłeckich
oraz Jana Sochę;
+Józefa i Tadeusza Tworskich, Stanisława i rodziców Maszewskich oraz
Józefa Badowskiego;
+Sławomira Szuwarta /int. od chrzestnicy Anety/;
+Józefę Cabała /int. od sąsiadów Musików/;
+Stefana i Stanisławę Jankowskich, Kamila i rodziców Miniaków, dziadków
Kaliszewskich oraz cr. Jankowskich;
+Józefa Gieracha /int. od wnuczki Marzeny z rodziną/;
+Ryszarda Skonecznego w 4 rocz. śmierci;
+Jana Haraśnego i cr. Haraśnych;
+Jana Piorunowskiego w 4 rocz. śmierci;
+Lucynę, Kazimierza i Ewę Gralińskich.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i Adama Przybyłek z racji
45 rocz. ślubu.
16.00 Za +Stefanię Jasnowską /int. od rodziny Rybaków, Kosakowskich i Darochów.

