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Tarnowiec, 1 listopada 2020 

ODPUST  PRZEZ  CAŁY  LISTOPAD 
 

Najczęściej w listopadzie podczas oktawy 
Wszystkich Świętych zyskujemy odpusty. 

Przypomnijmy sobie najpierw, co to jest 
odpust? Jest to darowanie kary za  grzechy 
odpuszczone co do winy w sakramencie 
pokuty, ale pozostaje jeszcze kara wieczna – 
czyściec, lub doczesna na ziemi, np. jakieś 
trudności w życiu. Odpust może być zupełny, 
albo cząstkowy. Możemy je ofiarować za 
siebie lub za zmarłych. 

Warunki odpustu zupełnego, te które 
muszą być spełnione zawsze, aby uzyskać 
odpust, są to warunki zwykłe, podstawowe:  
1. Komunia święta 
2.wyzbycie się grzechu i przywiązania do 
niego 
3.dowolna modlitwa w intencjach papieskich.                                               
4. modlitwa Ojcze nasz  
5. wyznanie wiary 

Niektóre warunki umożliwiające zyskanie odpustu w różny sposób, przy spełnieniu 
podstawowych warunków odpustowych: 
1. Uczestniczyć w odpuście parafialnym 
2. Odmówić Koronkę do Miłosierdzia  Bożego przed Najświętszym Sakramentem, a chora 
osoba nawet na łóżku, np. gdy kapłan przychodzi z komunią - papież Jan Paweł II dał taki 
przywilej dla Polski. 
3. Odmówić jedną część różańca z rozważaniami we wspólnocie albo przed Najświętszym 
Sakramentem.  
4. Czytać Pismo Święte przez pół godziny. 
5. Przez pół godziny adorować Najświętszy Sakrament. 
6. Odprawić Drogę Krzyżową w miejscu publicznym, poświęconą przez ks. biskupa. 

Jest jeszcze wiele innych warunków które otrzymujemy w  kościele w zależności od 
miejsc świętych, tytułów świątyń, czy okoliczności.  

W tym roku papież Franciszek, ze względu na zaistniałą sytuację pandemii, rozszerzył 
możliwość zyskiwania odpustu za zmarłych na cały listopad, w trosce o bezpieczeństwo 
wiernych. Na polecenie papieża Urząd Penitencjari Apostolskiej wydał dekret, że we 
wszystkie dni listopada można zyskać odpust, który był we Wszystkich Świętych i oktawę. 
Przez inne lata mieliśmy taką możliwość zyskania odpustu za nawiedzenie cmentarza od 
1 listopada, od południa do 8 listopada. W tym roku pod zwykłymi warunkami można 
odpust zupełny zyskać przez cały miesiąc. 

Ponad to na mocy tego dekretu osoby starsze, chore oraz pozostałe, które nie mogą 
opuścić domu, np. z powodu restrykcji nałożonych przez władze, w ich miejscach pobytu, 
mogą uzyskać odpust zupełny na drodze duchowej łączności ze wspólnotą wiernych  
i modlitwy. Można również zyskiwać przez cały rok odpusty cząstkowe, umożliwiają one 
darowanie części kary. Taki opust zyskujemy np.; za dobry uczynek, przeżegnanie się 
wodą święconą, gdy się pomodlimy za zmarłych, albo niedopełniamy któregoś  
z warunków przy staraniu i pragnieniu zyskania odpustu zupełnego. 

ZYSKUJMY ODPUSTY Z A NASZYCH 
ZMARŁYCH WYPEŁNIAJĄC PRZYKAZANIE 
MIŁOŚCI PANA BOGA I BLIŻNIEGO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Przypominamy, że w obecnej sytuacji we Mszach 

i nabożeństwach w naszym kościele może uczestniczyć 

91 osób. Prosimy, aby zabierać kartki wchodząc do 

kościoła. Brak kartek oznacza, że limit osób został 

osiągnięty. Prosimy, aby wtedy nie wchodzić do 

kościoła. Msze i nabożeństwa są odprawiane tylko 

w Tarnowcu. 

2. Dziś o 16:00 Różaniec za zmarłych i zmiana tajemnic 

różańcowych. 

3. Dziś Msza popołudniowa o godz. 16:30. Nie ma Mszy 

jak w inne lata o godz. 14:00. 

4. W tym roku w związku z epidemią Stolica Apostolska 

dokonała zmian i udogodnień w uzyskaniu odpustów 

zupełnych. Można je zyskiwać przez cały miesiąc. 

Szczegóły w gazetce oraz na stronie i facebooku 

parafialnym. 

5. Jutro wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. 

Msze święte o godz. 7:00, 10:00, 12:00, 16:00 i 18:00. 

6. W pozostałe dni porządek Mszy świętych jak zawsze, 

łącznie z Mszą o godz. 20:00 w czwartek i adoracją 

całonocną. Adoracja kończy się w piątek o godz. 10:30. 

7. W ramach przygotowania do Bierzmowania ks. Łu-

kasz zaprasza każdą rodzinę (tj. kandydata wraz z obo-

jgiem rodziców) na indywidualne spotkanie. Rodzice 

proszeni są o kontakt z ks. Łukaszem, aby uzgodnić datę 

spotkań. 

8. W obecnym czasie gazety będą dostępne w zakrystii. 

W poprzednich tygodniach bowiem kiedy gazety były 

zostawiane na tyle kościoła, zauważyliśmy poważny 

deficyt finansowy. 

9. W zakrystii można nabyć najnowszą encyklikę Ojca 

Św. „Fratelli tutti” a także Kalendarz rolniczy oraz kilka 

kalendarzy misyjnych. 

10. Koło Biblijne będzie można znaleźć na naszym 

kanale Youtube oraz na Facebooku. 

11. Za ławkami wyłożone są kartki na Wypominki. Mo-

żna je składać wypełnione w zakrystii, wybierając dzień 

na ich odczytanie. Za zmarłych modlimy się codziennie 

na Różańcu o godz. 17:30, a w niedziele o godz. 16:00. 

12. W I-szą sobotę nie będzie odwiedzin u chorych 

z powodów epidemii. Gdy ktoś sobie życzy lub znajdzie 

się w potrzebie, prosimy, aby zgłosić to, a my chętnie 

przyjdziemy z posługą sakramentalną.  

13. Dzieci, które uczestniczyły w październiku 

w Różańcu mogą przynieść uzupełnione książeczki 

z naklejkami. Prosimy, aby to uczynić do środy. 

Otrzymają za nie upominki. 

14. W zakrystii jest do odebrania rozpiska Mszy 

pogrzebowych za śp. Andrzeja Stalmacha. Można ją 

znaleźć także na stronie parafii. 

15. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać XII Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku 

wspieramy duchowo i materialnie wiernych żyjących 

w Republice Środkowoafrykańskiej. Po Mszach 

świętych będzie prowadzona zbiórka do puszek. 
Ks. Jerzy 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy Świętych 
Poniedziałek 2.11 Wszystkich Wiernych Zmarłych 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od ojca chrzestnego z żoną) 

+ Helena Kłodowska (int. od chrzestnego Wieśka z rodziną) 

18:00 + Jan Chudy (w 33 rocz. śm.) 

+ Józefa, Franciszek i Adolf Klocek 

+ Zofia, Julian, Stanisław 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Mirosławy i Alfreda Dubiel z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Węgrzynów) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od Stanisława Polaka z rodziną) 

Wtorek 3.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od kuzynki Ani z rodziną) 

+ Ludwika i Józefa 

+ Helena Kłodowska (int. od bratanicy z Jasła) 

18:00 Zmarli z rodziny Zając 

+ Zofia Radoń (w 6 rocz. śm.) 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Marii Borek) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Haliny Dubiel z Warzyc) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od sąsiadów z dołu) 

Środa 4.11 św. Karola Boromeusza 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od kuzyna Jana) 

Dziękczynna w int. Kamili, o zdrowie i opiekę Matki Bożej 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Franciszek i krewni z rodziny (w rocz. śm.) 

Zmarli z Róży św. Józefa Sebastiana Pelczara 

Poza + Janusz Wyderka (int. od rodziny Polaków z Tarnowca) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od rodziny Śliwów) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od Waisowej z rodziną) 

Czwartek 5.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od kuzynki Jadwigi z Nowej Rudy) 

+ Bolesław Kuczek (int. od wnuków Łukasza i Jakuba) 

Dziękczynna, w int. Haliny i całej jej rodziny, z prosbą o opiekę 
Matki Bożej) 

18:00 + Jan Drozd i Władysław Szczepanik 

+ Helena Kłodowska (int. od bratanicy Zofii z rodziną) 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Joanny Machowicz z córkami) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Ireny Machowicz z rodziną) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od sąsiadów Krzysztyniak) 

Piątek 6.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od męża z dziećmi) 

+ Bożena Stopyra (int. od siostry Jadwigii z mężem) 

18:00 + Helena Kłodowska (int. od syna Janusza i Zygmunta) 

O zdrowie Katarzyny 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Kędrów) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Tadeusza Sabik z rodziną) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od sąsiadów Pęcaków) 

Sobota 7.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od teściów z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od bratanka Zbyszka z rodziną) 

+ Bożena Stopyra (int. od chrześnicy Karoliny z rodziną) 

18:00 Zmarłe siostry z Róży św. Królowej Jadwigi 

+ Helena Kłodowska (int. od swatowej) 

 
Poza 

+ Janusz Wyderka (int. od Marysi i Elżbiety Betlej) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Janiny Dubiel z rodziną) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od Marii i Lucjana Czajów z rodziną) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Jolanty i Wojciecha Sroków) 

Niedziela 8.11 

7:00 Zmarli rodzice Władysław i Stanisława Koziccy oraz Lucyna 

8:30 + Zygmunt Chudy (15 rocz. śm.) i jego rodzice 

10:00 + Agnieszka Młocek (greg. – int. od siostry Anny z rodziną Drozd) 

O zdrowie Kazimierza 

Poza + Janusz Wyderka (int. od Ani i Marcina Girguś z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Kariny z rodziną) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od całej rodziny Machowskiej) 

+ Małgorzata Gunia (int. od koleżanek z Podstawówki Haliny i 
Ireny) 

11:30 Za parafian 

+ Adela, Jan i Kazimierz Betlej 

16:30 + Józef Betlej i zmarli rodzice Antoni i Leokadia 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

Ap 7,2-4.9-14   Ps 24   1 J 3,1-3   Mt 5,1-12a 
 

Przeżywamy dziś jedną z najbardziej radosnych uroczystości 
w  iągu roku. Cieszymy się razem z tymi, którzy są już  
w Niebie. To święto uzmysławia nam cel naszej ziemskiej 
wędrówki – zjednoczenie z Bogiem – świętość. Żyjąc na ziemi 
obok naszych radości doświadczamy także grzechu, trudu  
i cierpienia. Bóg chce nas od tego uwolnić. Jesteśmy Jego 
wybranymi. Jezus poprzez swoją przelaną Krew oczyszcza nas 
z tego wszystkiego. Z naszej strony potrzeba Jemu to 
wszystko oddać – zanurzyć to w Jego Krwi. Świętość to 
otwarcie serca na Jego łaskę. Nie stajemy się świętym 
poprzez nasz wysiłek ale z łaski Pana Boga. 

 

 
 

KATECHEZA 
***Czym jest parafia ? cd.*** 

Parafia nie jest zwyczajną jednostką administracyjną. To wspólnota 
powołana przez Ducha Świętego. Takie podejście do sprawy wzywa 
nas do nowego bardziej głębokiego spojrzenie na tą wspólnotę i na 
nasze w niej miejsce. Świadomość że istnienie naszej parafii jest 
owocem Bożej Woli rodzi w nas pytanie o nasze uczestnictwo w tej 
sprawie, o naszą odpowiedzialność oraz o nasze izolowanie się od 
wspólnoty istniejącej z Woli Bożej. To ta wspólnota w Imię Boże ma 
głosić dalekim Słowo Boże i prowadzić ich do życia nowym życiem 
jakie otrzymali na chrzcie świętym. To w parafii zgromadzonej przez 
pasterza ludzie mogą spotkać działającego Jezusa w Eucharystii. To 
ta wspólnota a nie jakiś odległy Kościół ma zaświadczyć o miłości 
i wierze i wszystkich zachęcać aby skorzystali w parafii to jest 
w Kościele z Bożego zaproszenia. Taka wizja parafii wzywa nas do 
reformowania naszej parafii. Parafia ma być miejscem gdzie człowiek 
przychodzący – każdy z nas a szczególnie ci, którzy przybywają  
z peryferii naszego świata będą spotykać się z przyjęciem. Ma być 
parafia miejscem modlitwy i ciszy, sprawowaniem spowiedzi  
i wrażliwości na potrzeby ubogich. To przestrzenie budujące zdrową 
parafię. Parafia ma dostrzegać swoje misyjne powołanie w stosunku 
do wszystkich którzy ją otaczają to jest jeden z podstawowych 
postulatów reformy każdej a więc i naszej parafii. Tą świadomość 
muszą nosić w sobie i kapłani i wierni. W innym wypadku parafia 
zacznie ulegać degradacji przemieniając się w martwą maszynę 
urzędniczą. Warto zapytać czy nasza parafia w naszych głowach już 
nie została tak zakwalifikowana. Potrzebne jest bowiem sprawne 
administrowanie parafią, ale ono jest tylko środkiem w służbie 
misyjnego celu parafii. Parafia to nie biuro parafialne. Parafia to 
wspólnota wierzących misyjnie świadcząca o Bożej łasce  
i otwierająca swe podwoje aby dzielić się Bożymi Dobrami. 


