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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 22.02. 2015 r. 

8.00 + Barbara Ogłozińska (1 rocz. śm.), Józefa (15 rocz. śm.) 

9.30 Msza św. dziękczynna z okazji 82 rocznicy urodzin Stanisławy Kowa-

lak z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

11.00 + Janina (9 rocz. śm.) 

12.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Mai z 
okazji urodzin. 

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 + Jerzy Grączewski (29 greg.) 

Poniedziałek: 23.02.2015 r. - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00 + Jerzy Grączewski (30 greg.) 

Wtorek: 24.02.2015 r.  

18.00 + Bogdan Kirejszys (30 dni po pogrzebie) 

Środa: 25.02.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 + Jadwiga Danuta Bajena-Tamas (30 dni po pogrzebie) 

Czwartek: 26.02.2015 r.   

18.00 Za parafian 

Piątek: 27.02.2015 r.  

17.30 Droga Krzyżowa dla dzieci 

18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty 

18.30 Droga Krzyżowa 

Sobota: 28.02.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 

18.00 Za parafian 

Niedziela: 01.03.2015 r.  

8.00  

9.30 + Jan, Taisja, Wiesław Wędykowscy 

11.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Ady 

12.30  

18.30 Gorzkie Żale 

19.00 Msza św. gregoriańska za Andrzeja Grabowskiego (1 greg.) 
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Numer: 08/2015  

 Droga Krzyżowa a odpust zupełny 

 
Po odprawieniu Drogi Krzyżowej i po spełnieniu następujących warunków można 

uzyskać odpust zupełny: 

 odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w ko-

ściele, na placu przykościelnym); 

 musi być 14 krzyżyków; 

 rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczegól-

nych tajemnicach każdej stacji); 

 wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawia-

niu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego 

czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia 

kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wg podanych tutaj warunków, 

zyskuje odpust zupełny po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub 

rozważaniu Męki Chrystusa 
 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: Brak jakiegokolwiek przywiązania do grze-

chu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust 

cząstkowy); Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub 

spowiedź sakramentalna; Przyjęcie Komunii świętej; Odmówienie modlitwy (np. 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę  

w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana  

z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia 

papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na 

dany miesiąc). 

Wykonanie czynności związanej z odpustem. Ewentualna spowiedź, Komunia święta  

i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed 

lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami 

musi jednak istnieć związek. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zu-

pełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - 

tylko jeden odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych 

(niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego 

imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu po-

trzebuje). Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowy-

wać za innych żywych.  
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Liturgia słowa –  I niedziela Wielkiego Postu 

I czytanie (Rdz 9,8-15) Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto 

Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po 

was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze 

zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 

które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z 

wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami po-

topu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego zie-

mię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram 

z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk 

mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a zie-

mią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na ob-

łokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i 

z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy 

wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.  

II czytanie (1 P 3,18-22) Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy 

za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wpraw-

dzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić 

[zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś niepo-

słusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana 

była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych 

przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we 

chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do 

Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chry-

stusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani 

Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..  

Ewangelia (Mk 1,12-15) Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 

Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam 

wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięzio-

ny, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas 

się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 22.02.2015 r. 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do 
świętego Ojca Pio w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną; Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; 
Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 dla dzieci oraz o 
1830 dla dorosłych i młodzieży. W związku z tym, przez okres Wielkiego 
Postu, nie ma wystawienia Najświętszego Sakramentu o godz. 1700; Róża-
niec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. 
wieczornej; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym we wszystkie niedziele 
Wielkiego Postu o godz. 1830.  

2. Spotkania formacyjne: pierwszy rok przygotowania do bierzmowania 
w poniedziałek 23 lutego o godz. 1830; koło plastyczne w sobotę 28 lutego 
o godz. 1100; zmiana tajemnic Żywego Różańca w niedzielę 01 marca po 
Mszy św. o godz. 930. 

3. Dzisiaj jest wśród nas Romcio Tomcio autor rymowanych Ewangelii, 
który promuje, a także będzie podpisywał swoją najnowszą książkę - dru-
gi tomik rymowanych biblijnych opowieści, na rok liturgiczny B. Jest to 
rymowany przewodnik dla dzieci przed każdą niedzielną Mszą Świętą i 
pomysł by razem z dziećmi zagłębiać się w Boże Słowo. Zachęcamy do 
wsparcia Romcia Tomcia. 

4. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania do Matki Bożej w Fatimie 
i miejsc świętych w Portugalii w terminie: 16-25 września 2015 r. Plan 10
-dniowej pielgrzymki znajduje się na parafialnej stronie internetowej i w 
gablocie ogłoszeń przed kościołem. Zapisy w zakrystii po Mszach św. 

5. Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca przed wejściem do kościoła 
będą zbierane datki na obiady dla dzieci i młodzieży z naszej parafii, któ-
re takiego wsparcia potrzebują. Tego dnia przypada też Dzień Modlitwy i 
Postu za Misjonarzy. W związku z tym zbierane będą też do puszek ofiary 
na ogólnopolski Fundusz Misyjny. 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do dyspozycji mamy tygodnik 
„Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’Osservatore Romano”, „Mały Gość 
Niedzielny” z planszą dla dzieci do zbierania obrazków za uczestnictwo w 
nabożeństwie Drogi Krzyżowej i biuletyn parafialny „Okno”, w którym 
znajdziemy m.in. czytania na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpaster-
skie, intencje na najbliższy tydzień, czy artykuł mówiący o odpuście za 
uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. 

7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Żórawskiego. Niech spo-
czywa w pokoju. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Boże-
go i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


