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BIULETYN 
28 października 2018  Nr 8 

 

LITURGIA  TYGODNIA          XXX Niedziela Zwykła 

Niedziela 
28.10.2018 

9.30 ++z rodziny Kapustka, Dajczak, Stano, Brojak i Sikora 

11.30 ++rodzice, brat 

18.00 W intencji Parafian 

Poniedziałek 
29.10.2018 

 Nie będzie Mszy Św. 

Wtorek 
30.10.2018 

 Nie będzie Mszy Św. 

Środa 
31.10.2018 

19.00  

Czwartek 
01.11.2018 

10.00 Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 
19.00 ++ z rodziny 

Piątek 
02.11.2018 

10.00 ++Maria, Wiesław, ++ z rodziny (int.Barbary) 

19.00 +Marek Sączkowski, ++z rodziny Sączkowskich i 
Wawrzyniaków 

 Sobota 
03.11.2018 

18.00 ++Alicja Cichocka i Eugeniusz Cichocki (int.p.Zbigniewa) 

Niedziela 
04.11.2018 

9.30 
+Prezydent Lech Kaczyński i ++w katastrofie smoleńskiej 
(int.p.Zbigniewa) 

11.30 Dziękczynna w intencji Artura i Ireny Urban w 
24r.zawarcia sakr.małżeństwa 

18.00 Za ++Parafian i ++ polecanych w modlitwie 
wypominkowej 

SŁOWO PROBOSZCZA 

To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon 
(Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych. 
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 
więc o tych którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia 
Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na 
soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563).  Sobór 
Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Aby przyjść z 
pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i 
ofiarować odpusty zupełne, zamawiać Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele 
rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni) 
oraz składać wypominki z imionami swoich zmarłych. 
Co to jest odpust?  
Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament 
spowiedzi, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o 
czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie 
pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, 
aby w pełni się oczyścić. 
Kara za popełniony grzech to z jednej strony pokuta naznaczona przez spowiednika 
oraz własne praktyki pokutne, które składają się na zadośćuczynienie za wyrządzone 
zło. Dlatego kara, pozostająca po odpuszczeniu winy, która jest przynależna za ten 
grzech, musi być odpokutowana albo w tym życiu poprzez uczynki miłosierdzia, 
albo w przyszłym życiu przez odpokutowanie kar czyśćcowych. 
Warunki uzyskania odpustu 
Może uzyskać go każdy, kto jest wolny od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet lekkiego, kto w stanie łaski uświęcającej przyjmie godnie Ciało Pańskie, a 
także odmówi jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca św.  
Odpust zupełny można otrzymać tylko jeden raz w ciągu dnia, a odpustów 
cząstkowych można uzyskać wiele. „Kto uzyskuje odpust zupełny, jest w takim 
stanie, jak zaraz po Chrzcie św. Gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba”, a kto 
ofiarowuje odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. „Zyskiwanie więc 
odpustów zupełnych jest wyjątkowo wielce zbawienną praktyką, ale zawsze trzeba 
pamiętać, że pierwszorzędnymi środkami uświęcenia są sakramenty św. Odpust jest 
cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy 
uwalnia w części czy w całości 
Od 1 do 8 listopada zyskujemy dla zmarłych odpust zupełny, od 9 do 30- listopada 
odpust cząstkowy. Warunki: nawiedzenie cmentarza, przyjęcie Komunii św., 
odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św. 
 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
W tym tygodniu w liturgii : 
- w czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych 
- w piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
- w sobotę św.Marcina, zakonnika 

 Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy: 

Piątek Sobota Niedziela 

9.30 -10.00 i 18.30 - 19.00 17.30 9.30 - 10.00 i 17.30 -18.00 

 Okazja do spowiedzi św. lub rozmowy duchowej pół godziny przed 
Mszą św. i po lub po umówieniu się. 

 Dziękuję Wszystkim, którzy zorganizowali w kościele i POK-u Dzień 
Dziękczynienie za 70 lat istnienia naszej Parafii. 

 I czwartek miesiąca: Msza św. o g.10.00 i 19.00. Od 9.30 i 18.30 cicha 
adoracja NS i okazja do spowiedzi. 

 I piątek miesiąca: Msza św. o g.10.00 i 19.00. Od 9.30 i 18.00 cicha 
adoracja NS i okazja do spowiedzi. Komunia będzie udzielana tylko 
podczas Mszy Św. Jeżeli ktoś praktykuje I piątki przypomnę, że 
spowiedź nie musi być w piątek, może być w innym dniu. W piątek 
należy przyjąć Komunię Św. 

 Odwiedziny chorych: 
- w czwartek od g.11.30-(p.B.Zamiara, p.J.Rucka, p.W.Rucki, p.Z.Kowalik, 
p.H.Kopaszewska) 
- w piątek od godz.11.30 (H.Głębocka, K.Chwiej, M.Domańska, T. Siewierski, 
K.Grzybek, W.Przewoźna) 

 W piątek spotkanie Seminarium Odnowy Wiary.  
Początek spotkania w kościele Mszą św. o g.19.00, następnie 
nabożeństwo uzdrowienia wewnętrznego i uwolnienia.  

 Na stoliku pod chórem wyłożone są: 
- kalendarze na 2019r. ( małe £ 2 i duże £ 5) 

- ikonki  (z wizerunkiem Jezusa, Maryi i Aniołów £ 4) 
- kartki wypominkowe za zmarłych. Wypełnione dużymi literami proszę 
zostawiać przy obrazie o. Maksymiliana. Proszę zaznaczyć w którym 
tygodniu mają być odczytane według następującego grafiku:  

I tydzień 6.XI(wt.,g.10.00), 7.XI(śr., g.19.00), 9.XI(pt., g.10.00),   

II tydzień 13.XI(wt.,g.10.00), 14.XI(śr., g.19.00), 16.XI(pt., g.10.00),   

III tydzień 20.XI(wt.,g.10.00), 21.XI(śr., g.19.00), 23.XI(pt., g.10.00),   
 

Za zmarłych poleconych w wypominkach będą odprawione Msze św. 
według następującego grafiku. 

1.XI (czw.) 4.XI (ndz) 6.XI (wt) 14.XI(śr) 16.XI(Pt) 23.XI(Pt) 

g.10.00 g.18.00 g.10.00 g.19.00 g.10.00 g.19.00 
PORZĄDEK MSZY I NABOŻEŃSTW ZA ZMARŁYCH W KOŚCIELE I CMENTARZACH 

1.XI (czwartek) WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

2.XI (piątek)  DZIEŃ ZADUSZNY 

Msza Św. g.10.00 i 19.00 

Msza Św. g.10.00 i 19.00 

3.XI (sobota) Cmentarz Cannock, g. 10.30 

3.XI (sobota) Cmentarz Penn, g. 12.00 

3.XI (sobota) Cmentarz  Bilston g.13.30 

4.XI (niedziela) Cmentarz, Bushbury, g. 14.30 

10.XI (sobota) Cmentarz, Danescourt g. 10.30 

10.XI (sobota) Cmentarz, Jeffock g. 12.00 

11.XI (niedziela) Cmentarz, Bacon Hill g. 14.30 
 

SŁOWO PROBOSZCZA 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Myślę, że 
dzień ten kojarzy się dla nas ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, z 
wiązanką kwiatów, z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do 
wieczności. W tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy 
groby naszych bliskich. Dla wielu z Was będzie to niemożliwe, ponieważ groby 
Waszych bliskich są w Polsce albo w miejscach nieznanych. Dlatego skorzystaj z 
okazji i przyjdź 1 XI na Mszę św. o g.10 albo o godz. 19.00. i w taki sposób oddaj 
cześć tym wszystkim, którzy już weszli do nieba(są to ogłoszeni przez Kościół święci 
lub błogosławieni oraz Ci z naszych rodzin, którzy są zbawieni). Jeżeli Twoi rodzice, 
dziadkowie są w niebie- to są święci. Natomiast Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest 
nazywany Dniem Zadusznym. Msze św. w tym dniu o godz.10.00 i 19.00 

 

 

OFIARY 
 

Taca (na utrzymanie parafii) –  21.10.2018  - £ 388,13 

Ofiary Gift Aid                          21.10.2018  - £ 29 

II taca na Fundację Nowego Tysiąclecia  14.10.2018 - £ 212,80 
***** 

Wszystkim ofiarodawcom składam wraz z Radą Administracyjną serdeczne 

podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 
 



 

 


