
Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)  

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich 

Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami 

uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w 

czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy 

uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli 

modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać 

raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 

2. Być w stanie łaski uświęcającej. 

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: 

“Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich 

Ojcu Świętemu. 

Jak pomóc zmarłym? 

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św. 

2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił. 

3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty. 

4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek. 

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w 

odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza 

modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska 

o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają 

rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie 

ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas 

Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w 

swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni 

zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są 

dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie 

tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się 

nasze nawrócenie. 

*** 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
O Panie, Ty jesteś blisko skruszonych w sercu, 
wybaw złamanych na duchu (Ps 34, 19) 
W ewangelicznej  przypowieści o faryzeuszu 
i celniku (Łk 18, 9-14), j Jezus porównuje 
modlitwę pysznego z modlitwą pokornego. Faryzeusz i celnik przychodzą 
do świątyni z tym samym zamiarem modlitwy, lecz zachowanie się 
każdego z nich jest zgoła odmienne. Dla pierwszego modlitwa jest 
zwykłym pozorem, by chwalić się własną sprawiedliwością, kosztem 
bliźniego: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, 
oszuści, cudzołożnicy...”  Kto  więc może być bardziej sprawiedliwy niż 
on, który nie ma grzechu i wypełnia wszystkie czynności nakazane przez 
prawo? On czuje, że jest godny łaski Bożej, i domaga się jej jako nagrody 
za swoje dobre usługi.  Celnik, przeciwnie, uznaje się za grzesznika, 
i słusznie, bo jego postępowanie nie było zgodne z prawem Boga. Jednak 
żałuje i uznaje swoją nędzę moralną, zdaje sobie sprawę, że nie zasługuje 
na łaskę Bożą: „nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się 
w piersi i mówił: <Boże, miej litość dla mnie>„ . A oto zaskakujący 
wniosek: „Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 
tamten”. Jezus nie chciał przez to powiedzieć, że Bóg woli rozpustnika 
i oszusta od człowieka uczciwego i zachowującego prawo; lecz że woli 
pokorę grzesznika pokutującego niż pychę zarozumiałego 
sprawiedliwego. „Każdy bowiem, kto się wywyższa — w pewności siebie 
— będzie poniżony, a kto się uniża — pamiętając o swojej nędzy — 
będzie wywyższony”.  
 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/
http://www.parafia-bobrka.pl/


BÓBRKA 

Poniedziałek  

28.10 

16:00  Śp. Edward Dyl 

 

Wtorek 29.10 16:00 Śp. Edward Dyl 

Środa 30.10 16:00 Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Państwa Renaty i 

Bogdana w 25-tą rocznicę ślubu 

Czwartek 31.10 16:00 1.  1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Oliwiera i Rodziców 

2. 2. Śp. Michał 

Piątek 1.11 8:30 

12.30 

Śp. Maria i Stanisław Mamrowicz 

Śp.  Zofia, Monika, Kazimierz Zulewscy, 

Irena Klucznik 

Sobota 2.11 8:30 

16.30 

Za Parafian 

Według intencji Ojca świętego 

Niedziela 3.11 8:30 

12:30 

Śp. Anna, Michał, Jan Tokarczyk 

O Boże błogosławieństwo dla Państwa 

Renaty i Bogdana 

ORELEC 

Środa 30.10 17:30 Śp. Edward Dyl 

Piątek 1.11 7:00 

 

10.00 

Śp. – Śp. Zygmunt Dobrowolski – od 

Rodziny Tadeusza i Zuzanny Mamrowicz 

Śp. Władysława 

Sobota 2.11 15.30 Śp. Rafał Jatczyszyn 

Niedziela 3.11 7:00 

 

11:00 

Śp. Zygmunt Dobrowolski – od córki 

Zdzisławy z rodziną 

1. Śp. Antonina Podgórska – od córki 

Jolanty z mężem i rodziną 

2. Śp. Antoni Solarski – 4 rocznica śmierci 

SOLINA 

Wtorek 29.10 17.30 W intencji p. Tadeusza 

Piątek 1.11 9.45 Śp. Piotr Dzwończyk 

Sobota 2.11 15.00 Śp. Piotr Dzwończyk, Julia i Piotr 

Dzwończyk 

Niedziela 3.11 9:45 Za cierpiących w czyśćcu 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXX Niedziela zwykła 27.10.2019 r. 

1. W poniedziałek święto  św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów. 

2. W czwartek 31.10 odwiedziny chorych od godz. 9.00. 

3. W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawione 

według następującego porządku: Orelec: o godz. 7.00 i o 10.00 a następnie 

procesja na cmentarz; 

Bóbrka: o 8.30 (w kościele) i o 12.30 (kaplica na cmentarzu) a następnie 

procesja wokół cmentarza; 

Solina: 9.45 (kaplica cmentarna) i procesja na cmentarzu. 

W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. 

Porządek nabożeństw: Bóbrka:  8.30 Różaniec za zmarłych i Msza św. (w 

kościele), o 16.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św. (na 

cmentarzu – bez procesji wokół cmentarza); 

Orelec: 15.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami, Msza św. i procesja na 

„stary” cmentarz (weźmy ze sobą latarki); 

Solina: 15.00 (kaplica cmentarna), Różaniec za zmarłych z wypominkami, Msza 

św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Krzyżu na cmentarzu. 

4. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania uczestniczy 2 listopada we 

Mszy św. 

5. Rodzice i uczniowie klasy III SP mają swoje spotkanie w niedzielę po Mszy 

św. o godz. 8.30. 

6. W listopadzie za zmarłych odmawiamy Różaniec i ofiarujemy 12 Mszy św. 

7. Przez cały miesiąc można uzyskać odpust za zmarłych – szczegóły w gazetce. 

8. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów – uczestniczymy we Mszy św. 

9. Dzisiaj przypada 10 rocznica poświęcenia kościoła w Orelcu. Uroczysta Msza 

św. będzie odprawiona o godz. 11.00. Na  godzinę 17.00 zapraszamy do 

świetlicy wiejskiej w Orelcu na spotkanie przy herbacie i ciastku połączone ze 

wspomnieniem dnia poświecenia kościoła przez ks. abpa Józefa Michalika. 

10. Na stoliku są kartki wypominkowe.  Dziękuję za ofiary złożone przy 

wypominkach. 

11. W ubiegłą niedzielę w naszej parafii we Mszy św. uczestniczyły 502 osoby. 

12.                                              ORELEC 

➢ 1 listopada radni parafialni będą zbierali ofiary do puszek na cele 

inwestycyjne na cmentarzu. 

SOLINA 

➢ We wtorki Msze św. w Solinie o godz. 17.30.  

Intencje różańcowe na listopad 

1. O pokój na Bliskim Wschodzie 

2. O życie wieczne dla naszych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli w 

minionym roku. 


