
 Przemyśl, 24 października 2020 r. 

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem wszystkich wiernych 

zmarłych, które w tym roku przeżywać będziemy w warunkach obostrzeń sanitarnych 

i okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19, kieruję do kapłanów oraz wiernych 

przebywających na terenie Przemyskiej Archidiecezji poniższe zalecenia: 

1. Listopad jest szczególnym okresem modlitewnej pamięci o zmarłych, 

nawiedzania cmentarzy i czasem zyskiwania odpustów. 

W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić 

bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości 

zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących 

się za zmarłych. Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 

listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane 

przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również 

odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich 

wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz 

i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony 

na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. 

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą 

opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się 

licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, 

jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają 

miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy 

zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna 

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny 

powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa 

lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum 

Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne 

modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego 

z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki 

miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.  

Proszę, by odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć na cały listopad. Polecając 

modlitwie Miłosiernemu Bogu zmarłych Księży Biskupów, Kapłanów 

oraz Wiernych naszej Archidiecezji, wszystkim z serca błogosławię 

                                                                               +  Adam Szal   Metropolita Przemyski 
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 MODLITWA O POKÓJ 
Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, 
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość, 
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,  
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości! 
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas! 
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie 
przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w 
tym domu, który ma na imię Polska; 
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę 
tego nawrócenia. 
Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, 
nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą 
pokój, nie wywołują agresję. 
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których 
odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili 
pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy 
przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. 
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. 
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój! 
Modlimy się za wszystkich! O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla 
każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos; 
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim. 
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują. 
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”; 
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. 
Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż 
nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich 
poprowadź.   Amen. 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

2.11 

8.30 

16.30 

Śp. Marzanna Klimek – od syna Kamila 

Śp. Zmarli z rodziny Sokalskich  Bolesław Sieńko  

Wtorek 3.10 16.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Katarzyna Dacko – od uczestników pogrzebu 

Środa 4.11 16.00 1. Śp. Dorota Kusz – od uczestników pogrzebu 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 5.11 16.00 1. Wypominkowa 

2. Śp. Marzanna Klimek – od uczestników pogrzebu 

Piątek 6.11 16.00 Wypominkowa 

Sobota 7.11 16.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny Demkowiczów 

2. Śp. Tadeusz Owoc – od Katarzyny i Szczepana z 

rodziną 

Niedziela 8.11 8.30 

12.30  

Śp. Katarzyna Dacko – od Rodziny Tokarczyk 

O Boże błogosławieństwo dla Gabriela – 4 urodziny 

ORELEC 
Poniedziałek 2.11 16.00 Wypominkowa  

Środa 4.11 17.30 Wypominkowa 

Piątek 6.11 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od Wiesława Owoca z 

rodziną 

Niedziela 8.11 7.00 

 

11.00 

Śp. Zofia Nawrocka – od Romany Nawrockiej z 

rodziną 

 Śp. Krystian Zaniewicz 

SOLINA 
Poniedziałek 2.11 15.00 Śp. Piotr i Julia Dzwończyk, Anna i Michał Kusz 

Wtorek 3.11 17.30 Śp. Stefan, Irena, Marian i Jadwiga 

Niedziela 8.11 9.45 Za Parafian 

HUMOR 

- Proszę księdza, wydaje mi się, że prowadzę dobre życie - spowiada się 

facet. - Nie piję, nie palę, nie chodzę na dziewczyny. O 22. kładę się spać, 

wstaję o 6. W każdą niedzielę chodzę na mszę... 

- Obawiam się synu, że się to zmieni, jak wyjdziesz z więzienia. 

*** 

Zirytowany szef: 

- Doniesiono mi, pani Malinowska, że modli się pani do św. Judy 

Tadeusza o podwyżkę. Sądzę, że podwyżka istotnie się pani należy, ale 

nie lubię, gdy pracownicy usiłują załatwić to poza moimi plecami! 

*** 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Wszystkich Świętych  

1.11.2020 r. 

1. W środę wspomnienie św. Karola Boromeusza. 

2. Jutro  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wszystkie Msze 

św. będą odprawiane w kościołach i nie będzie procesji na cmentarz. 

Porządek nabożeństw:  

Bóbrka:  8.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św., o 16.30 

Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św.; 

Orelec: 16.00 Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św.; 

Solina: 15.00  Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św. 

3. Przez cały miesiąc można uzyskać odpust dla zmarłych – szczegóły w 

gazetce (inaczej niż do tej pory). 

4. Odwiedziny chorych (od godz. 9.00) przełożone na 13.20.2020 r. 

Bóbrka: o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z 

Różańcem za zmarłych (w czasie adoracji możliwość spowiedzi) i 

następnie  Msza św.; 

Orelec: o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z 

Różańcem za zmarłych (w czasie adoracji możliwość spowiedzi) i 

następnie Msza św. 

5. W sobotę – I sobota miesiąca – zapraszamy na Różaniec na godz. 

16.00 i Mszę św. z rozważaniem I tajemnicy różańcowej.   

5.                                               Bóbrka, Solina 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 

Świętość nie jest luksusem dostępnym tylko dla niewielu. Jest 

to zwykły obowiązek dla mnie i dla ciebie. Świętość jest zwykłą 

akceptacją woli Boga.  

      św. Matka Teresa z Kalkuty 

Intencje różańcowe na listopad 

1. Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji 

pozostawał w służbie człowieka. 

2. O życie wieczne dla bliskich zmarłych. 


