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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXX Niedziela Zwykła 27.10.2013/
1. Dzisiaj przeżywamy Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła. Modlimy się
za Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30
połączona z nabożeństwem różańcowym a po niej Msza św. wieczorna –
zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej. Taca zbierana w tym dniu
przeznaczona jest na pokrycie kosztów renowacji ołtarza M.B.N.P.
3. W piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. do południa
w porządku niedzielnym, tzn. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00. O godzinie 14.00
w kościele krótkie nabożeństwo żałobne, po którym wyruszy procesja
różańcowa do 5 stacji /1.- przy grobie ks. Bronisława Szymuli, 2 i 3- na
cmentarzu parafialnym, 4 i 5 na cmentarzu komunalnym/. Na zakończenie
procesji będzie odprawiona na cmentarzu komunalnym Msza św.
koncelebrowana za wszystkich zmarłych ujętych w wypominkach
i spoczywających na naszych cmentarzach. /W razie deszczu Msza św. po
procesji w kościele parafialnym o godzinie 15.00/. Po Mszy św. możliwość
poświęcenia nowych nagrobków- należy podejść do ołtarza i zgłosić
księdzu. Mszy św. wieczornej w tym dniu nie będzie. Po Mszy św.
przy wyjściach z cmentarzy odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby
seminarium.
4. W związku z możliwością uzyskania odpustu zupełnego i pierwszego piątku
miesiąca zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w czwartek od
godziny 17.00.
5. W sobotę Dzień Zaduszny- wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Chrystusowi który jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem polecamy
naszych Drogich Zmarłych. Msze św. w tym dniu o godzinie 9.00, 16.00dla dzieci i 18.00.
6. W sobotę jako I miesiąca Różaniec Fatimski połączony z różańcem za
zmarłych.
7. Informujemy, że księża odwiedzą swoich chorych w sobotę 09.11.
8. Różaniec z wypominkami od soboty codziennie o godz. 17.30, a po nim
Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego dnia
w wypominkach –zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Plan wypominek:
sobota – 2.11. –Nowotki, Świerczewskiego Strachocin, Turystyczna
niedziela –3.11.– Kościuszki
9. Nabożeństwo różańcowe do czwartku codziennie o godz. 17.30, a po nim
Msza św. wieczorna. Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału
wszystkich Parafian.
10. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. Dziękujemy
za ofiarowane kwiaty.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Pismo
Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły
Diecezji Świdnickiej.

Odpust za zmarłych
W komunikatach duszpasterskich podczas Mszy św. w uroczystość Wszystkich Świętych podawana
jest m.in. informacja: „Od dziś godz. 12 do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci,
którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w
jednym z ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom
Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można
dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie
zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”. Do tej informacji należy jeszcze dodać, że
odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw. warunków
wstępnych, potrzebnych do otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: spowiedź sakramentalna,
przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty
wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w
intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich
pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do
grzechu, nawet powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został
ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec
wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną
spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy. „Odpust jest to darowanie przed
Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca
zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471). Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba
uświadomić sobie, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a
przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się „karą wieczną” za
grzech. W sakramencie pojednania ta kara wieczna jest odpuszczona i następuje przywrócenie
komunii z Bogiem. Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane
przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w stanie
nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech.
Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust”. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc
cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować
jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także
przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od „starego człowieka” i przyoblec w
człowieka nowego (por. KKK 1472 – 1473).

