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Wszystkim parafianom
z okazji Odpustu

Podwyższenia Krzyża
Świętego życzymy

Bożego błogosławień-
stwa,

miłości i siły płynącej
z Krzyża Zbawiciela

w każdej chwili życia.
Życzymy również,
byście wpatrzeni

w ukrzyżowanego
Chrystusa

uczyli się od Niego

miłości i pokory
wobec Boga i ludzi,

z którymi się
spotykacie.

Aby z każdym
dniem

nasza parafia
stawała się bardziej

wspólnotą,
w której każdy
odnajdzie swoje

miejsce
na drodze do nieba.
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chezę dorosłych w każdy II poniedziałek miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych
bez względu na dotychczasowe zaangażowanie w życie parafialne. Aby udział nie był
dodatkowym obciążeniem dla członków wspólnot, na ten właśnie dzień będzie przesunię-
ta intencja mszy za grupy i diakonie. Pierwsza katecheza zatytułowana „Co nas cieszy,
a co niepokoi” odbędzie się w najbliższy poniedziałek 10 września o 18.45.

  3.Prawnik dyżuruje - wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W czwartek (13.09) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zaprasza-

my wszystkich na kolejne CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00
Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy św. rozważymy
konferencję nt. Maryja - Matka obecna w tajemnicy Kościoła. Po Eucharystii Godzina
Fatimska. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej prosimy składać do skarbo-
ny przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  5.Chłopcy, którzy pragną służyć Bogu przy ołtarzu zapraszamy na zbiórki mini-
strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

  6.Dziewczynki, które pragną naśladować Matkę Bożą zapraszamy na spotkania
grupy Dzieci Maryi w soboty o godz. 10.00.

  7.W piątek, o godz. 17.15 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem. Po nabożeństwie bę-
dzie można ucałować relikwie Krzyża św.

  8.Młodzież zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Światło-Życie”
w piątki o godz. 18.00.

  9.W niedzielę (16.09) Odpust Parafialny obchodzi wspólnota na Osiedlu Wito-
sa. Suma Odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.30.

10.W przyszłą niedzielę (16.09) Słowo Boże wygłosi do nas O. Andrzej Korda -
Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy św. będzie można nabyć ka-
lendarze misyjne na 2019 rok.

11. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ.
12.Rodziców zainteresowanych I Komunią dziecka w 2019 roku prosimy o po-

branie zgłoszenia, które jest dostępne na stronie internetowej parafii (zakładka:
aktualności, menu: I Komunia). Wypełnione zgłoszenie należy przynieść do kan-
celarii parafialnej do piątku 21.09.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby na-
szego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż, renowację ławek i Drogę Krzy-
żową w kościele górnym.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (09 września 2018)
  1.W dzisiejszą niedzielę (09.09) obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Słowo Boże wygłosi

do nas ks. Łukasz Pasuto, Krajowy Duszpasterz Głuchoniemych. Sumę Odpustową
odprawimy o godz. 12.30. W czasie mszy św. Chór „Dei Patris” zaprezentuje program
pieśni sakralnych. Po każdej Mszy św. można ucałować relikwie Krzyża św. Zapraszamy
na Nieszpory Odpustowe, które odprawimy o godz. 16.30. W tym dniu w naszym
kościele można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramen-
talna, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św. brak przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego oraz pobożne odwiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze
nasz” i „Wierzę w Boga”. W poniedziałek (10.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszę św. na
naszym Cmentarzu Parafialnym za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty.

  2.Wielkanocne rekolekcje „Wstań z kanapy” uświadomiły wielu z nas potrzebę rozważania
ważnych tematów związanych z wiarą i dzielenia się swoimi refleksjami. W nowym roku
duszpasterskim chcemy zaproponować swoistą kontynuację tych spotkań poprzez kate-

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (10  - 16 WRZEŚNIA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (10.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 - za + męża Jerzego Śmieja w 5 r. śm., ++ rodziców, teściów, rodzeństwo

oraz szwagrów i dziadków z obu stron
  7.30 - Różaniec
  9.00 - za wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej (Msza na cmentarzu)
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za ++ rodziców: Natalię i Jana Trzasków
3/za + Henryka Zwyrtek, ++ rodziców z obu stron, + brata Józefa, + siostrę

Irenę i + szwagierkę Irenę

WTOREK (11.09.2018 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył ich swoją Przenajświętszą Krwią
2/za + Henryka Przyłuckiego, ++ jego rodz.: Anastazję i Józefa, ++ teściów: Francisz-

kę i Jana Ryszków, + zięcia Stefana Matura, + Annę Ziobro i ++ pokr. z obu stron
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za+męża Alfreda Cofała,++teśc.: Martę i Tomasza,++szwagrów: Leona i Mariana

2/za ++ rodziców: Elfrydę i Bernarda Rzezik
3/za + Jerzego Frysz

ŚRODA (12.09.2018 r.) - UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji
  7.00 1/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus

Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył ich swoją Przenajświętszą Krwią
2/za + Norberta Brodę

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Stanisława Ficek, ++ rodziców: Wiktorię i Franciszka Ficek,

Władysławę i Jana Jarosz, + siostrę Danutę
2/w intencji lokatorów z ul. Tysiąclecia 47 w 50 r. zamieszk., z podzięk. za dotychcza-

sowe ł. z prośbą o dalsze błog. i B. opiekę dla lokatorów i o spokój dusz ++ sąsiadów
3/za ++ rodz.: Zofię i Józefa Wilk, + męża Józefa Duda,++ dziadków: Froń i Wilk  

CZWARTEK (13.09.2018 r.) - Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK
   7.001/ za + babcię Gertrudę Nowak oraz ++ rodziców: Halinę i Huberta

2/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus
Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył ich swoją Przenajświętszą Krwią      

  7.30 - Różaniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej  
2/za + mamę Marię w kol. r. śm., + ojca Jana, + siostrę Grażynę, + teścia

Tadeusza i dusze w czyśćcu cierpiące
3/w intencji małżonków Marii i Romana w 30 r. śl., z podziękowaniem za dotychcza-

sowe łaski, z prośbą o Bożą opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

PIĄTEK (14.09.2018 r.) -Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża i ojca Henryka Galaszik w 13 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo

z obu stron oraz ++ Luizę i Huberta Siedlaczek
2/za + Lecha Powolnego (od Grażyny i Renaty z Ostrowa Wlkp. z rodzinami)

  7.30 - Różaniec   
17.15 - Nabożeństwo Drogi Światła  
18.00 1/za ++ rodziców: Teklę i Józefa Kozok oraz ++ z rodzin: Respondek i Kozok

2/za + męża Kazimierza Gazda w r. śm., ++ rodziców i teściów i ++ pokre
wieństwo z obu stron                                  

3/za + Mariana Błachut

SOBOTA (15.09.2018 r.) - Wspomnienie NMP Bolesnej
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/ za + Ryszarda Krzywonia, jego + żonę oraz + syna ks. Marka Krzywonia

2/za + ojca Henryka Biskup w kol. r. śm., + matkę Jadwigę oraz ++ z rodziny
3/w intencji Michała z ok. 18 r. ur., z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o dary

Ducha Św. i potrzebne łaski w dorosłym życiu oraz opiekę Matki Bożej
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Jana Wolny w r. śm. oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron

2/w int. Krystyny z ok. 77 r. ur., z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Częstochowskiej

NIEDZIELA (16.09.2018 r.) - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
  7.30 - w intencji Jacka z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za zdrowie, odebrane

łaski, z prośbą o dalsze dla Jubilata i całej rodziny
  9.30 - w intencji Krystyny i Kazimierza z ok. 50 r. śl., z podzięk. za przeżyte lata i otrzyma-

ne łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błog. Boże dla całej rodziny (Te deum)
11.00 - za + córkę Ilonę Bąk, ++ rodziców: Zdzisławę i Stanisława Bąk

oraz + teścia Stanisława Paź
12.30 - w intencji Bożeny i Zbigniewa z ok. 30 r. śl., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o dalsze błog. Boże i opiekę MB dla małżonków, córek z mężami, syna i mamy.
16..30 - Nieszpory
17.00 - w intencji Krystyny i Antoniego z ok. 50 r. śl., z podzięk. za wspólnie przeżyte lata,

z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla jubilatów i dzieci z rodzinami (Te Deum)
20.00 - w intencji Beaty i Ryszarda w 20 r. śl., dziękując za otrzymane łaski, z prośbą

o Boże błog. na dalsze lata wspólnego pożycia
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MI£OŒÆ BO¯A
 Od niedzieli 8 kwietnia rozpoczęły się

rekolekcje parafialne pod hasłem:
„Wstań z kanapy”.

Podczas każdej Mszy św. w wygłoszo-
nej nauce usłyszeliśmy o Miłości Bożej.
To pierwszy z 6 tematów naszych reko-
lekcji. Ks. Joachim podkreślił jak ważne
są 3 słowa: BÓG CIĘ KOCHA! – Słowa
te wypowiadane z wiarą i nadzieją są
potężną siłą, trafiają one do najbardziej
ukrytej tęsknoty ludzkiego serca. Ks. Jo-
achim mówiąc o wadze i mocy tych słów
zwrócił uwagę, że spotykają się one cza-
sem z niedowierzaniem. Dlatego też po-
stawił pytanie każdemu z nas: co musiał-
by zrobić drugi człowiek, bym uwierzył,
że mnie kocha? Czego od niego oczeku-
ję? Czego oczekuję od Boga, abym uwie-
rzył w Jego miłość? Ks. Joachim uzmy-
słowił każdemu z nas, że najbardziej
przekonujące w miłości Bożej jest to, że
Bóg po prostu jest z nami w każdej chwili
życia, nieustanie. Bóg nigdy nie odwra-
ca się od człowieka, ale zawsze jest. Bóg
kocha nas bezwarunkowo i bezintere-
sownie oraz daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Jeśli Mu zaufamy nie może być w
naszym życiu miejsca na lęk, bo jeśli Bóg
z nami – któż przeciwko nam? Ks. Jo-
achim podkreślił również bardzo istotną
rzecz, że Bóg jest naszym kochającym
Ojcem, a my, jako Jego ukochane dzieci
zostaliśmy przyjęci do Jego rodziny, do
rodziny braci i sióstr, gdzie każdy z nas
jest ważny, dostrzegany i wysłuchany.
Jednak chyba najważniejszym wyrazem
miłości Boga do człowieka jest fakt, że
nie zawahał się On wydać swojego Jed-
norodzonego Syna w ręce ludzi, na ofia-
rę krzyża, aby każdy z nas mógł wejść
do Jego Królestwa i żyć pełnią życia w
wiecznej szczęśliwości. Ks. Joachim
przypomniał również o bardzo ważnej,
wręcz fascynującej rzeczy – o Bożej Mi-
łości Miłosiernej, której doświadczamy
szczególnie w Sakramencie Pokuty i Po-

jednania. Nie ma większej miłości nad
tą, którą darzy nas Bóg. Jednak jak po-
wiedział ks. Joachim sami musimy prze-
stać stawiać przeszkody i bariery Bożej
miłości, musimy wpuścić ją do naszego
życia i uwierzyć tej miłości. Takim mo-
mentem jest każda Eucharystia, w której
możemy wypowiedzieć z wiarą: „Pan
mój i Bóg mój”. A kiedy przyjmujemy
Jezusa w komunii św., w Sakramencie
Miłości winniśmy wypowiedzieć z rado-
ścią: „Panie otwieram swoje serce i po-
zwalam byś mógł mnie kochać Swoją
miłością. Dotknij mnie i przemień”.

Z tymi słowami weszłam w kolejny etap
rekolekcji, które odbyły się 13 kwietnia.

Po Eucharystii ks. Krzysztof Jarczyk
odwołując się do Katechizmu Katolickie-
go (Miłość – 1822) chciał abyśmy uświa-
domili sobie, że miłość jest cnotą, którą
musimy w sobie wypracować, a Pan Bóg
będąc Miłością jest dla nas najlepszym
wzorem. Bóg uświadamia nam, czym jest
prawdziwa miłość pisząc do nas miłosny
list, jakim jest Pismo Święte. To właśnie
w Piśmie Świętym Pan Bóg pokazuje
nam jak bardzo nas kocha stwarzając z
miłości świat i nas samych na Swój ob-
raz i podobieństwo. I chociaż przez
grzech, który jest zaprzeczeniem miłości
człowiek odwraca się od Boga, On jest
niezmienny w swojej miłości. Jego mi-
łość jest bezgraniczna, Bóg kocha każ-
dego człowieka takim, jaki jest, i zależy
mu na zbawieniu każdego z nas. Na co
dowodem jest zniżenie się Boga do po-
ziomu człowieka poprzez wcielenie Je-
zusa Chrystusa, a następnie Jego śmierć
na krzyżu. Pan Bóg pragnąc bliskości
człowieka zawsze wychodzi mu naprze-
ciw i czeka na naszą odpowiedź. Bóg jest
w stanie nawet zniżyć się do naszej płyt-
kiej miłości, czego przykładem jest frag-
ment Pisma Świętego (J 21, 15-17). Roz-
mowa Jezusa z Piotrem pokazuje nam 3
określenia miłości: eros (zmysłowa), fi-
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nej i uczestniczenie w niej.
35.Udział w niektórych obrzędach dopeł-

nianych w tygodniu modlitw o jed-
ność chrześcijan.

Na terenie samej Polski obowiązują
jeszcze dwa odpusty zupełne:

1.Za pobożne uczestniczenie w nabo-
żeństwie zwanym „Gorzkie Żale” je-
den raz w tygodniu w okresie Wiel-
kiego Postu.

2.Za pobożne odmówienie Koronki do
Miłosierdzia Bożego przed Najświęt-
szym Sakramentem publicznie wysta-
wionym lub przechowywanym w ta-
bernakulum. Jeśli wierny z powodu
choroby lub innej słusznej racji nie
może wyjść: z domu, ale odmówi tą
Koronkę z ufnością i pragnieniem mi-
łosierdzia dla siebie oraz gotowością
okazania go innym, to pod zwykłymi
warunkami również uzyskuje odpust
zupełny.

Odpusty cz¹stkowe
Odpusty cząstkowe można uzyskać za-

sadniczo za każda pobożna czynność wy-
konaną zewnątrz, np. znak krzyża świę-
tego, ubywanie wody święconej, odwie-
dzenie kościoła..., lub w miesiącach, np.
rozmyślanie, rachunek sumienia, akt żalu
doskonałego..., lub w mowie, np. poboż-
ne wymawianie aktów strzelistych.

Oto przykładowo niektóre akty strzeli-
ste uczynione w mowie lub w myśli, ale
od serca: Niech będzie Bóg uwielbiony;
Bogu niech będą dzięki; Bądź uwielbio-
na Trójco Przenajświętsza; Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus; Boże, bądź
miłościw mnie grzesznemu; Boże, wspo-
móż mnie... wzmocnij mnie... zbaw mnie;
Boże, ofiaruję Ci moja wolę, ciało i du-
szę moją; Jezu cichy i serca pokornego,
uczyni serca nasze według Serca Twe-
go; Serce Jezusa, w Tobie pokładam na-
dzieję; Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj
się nad nami; Pan mój i Bóg mój... Bóg
mój i wszystko moje;  Panie, pomnóż

nasza wiarę, nadzieję i miłość; Chwała
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu;
Jezu, Maryjo, Józefie św., bądźcie przy
mnie w godzinie śmierci (przy konaniu);
Jezu, ufam Tobie; Boże, w ręce Twoje
oddaję ducha mojego; Dobry Jezu a nasz
Panie, daj im wieczne spoczywanie;
Matko Najświętsza, Tyś moja nadzieja;
Królowo bez zmazy pierworodnej poczę-
ta, módl się za nami, którzy się do Cie-
bie uciekamy; O Jezu, z miłości ku To-
bie załoję za wszystkie moje grzechy ca-
łego życia (akt żalu doskonałego).

A więc: każde pobożne westchnienie,
pochodzące od serca, jest aktem strzeli-
stym, za który można uzyskać odpust
cząstkowy.

Lipiec
Kapica Alojzy, B.Chrobrego 43
Bazan Władysław, B.Chrobrego 38
Wczasek Raimund, Tysiąclecia 78
Klama Jan, Piastów 7
Łokuciewska Elżbieta, B.Chrobrego 38
Drożdż Zbigniew, Z.Czarnego 6
Kulejewska Małgorzata, Piastów 26

Sierpień
Helebrand Gizela, B.Chrobrego 9
Basiak Danuta, Mieszka I 5
Talaga Zofia, Mieszka I 11
Hracka Krystyna, B.Chrobrego 9
Stawowy Henryk, Z.Czarnego 4
Łęcka Brygida, B.Chrobrego 26

W lipcu i sierpniu
odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech odpoczy-
waj¹ w pokoju wiecznym. Amen.
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lia (przyjacielska, bliska) i agape (gdy
ktoś życie oddaje za drugiego człowie-
ka). Pan Bóg kocha nas tymi wszystkimi
rodzajami miłości. Ks. Krzysztof nawią-
zując do Ewangelii z dnia (J 6, 1-15)
pokazuje nam, że Bóg troszczy się o
każdą sferę naszego życia, gdyż Mu na
nas zależy. On pragnie naszej otwartości
na Jego miłość, odpowiedzi miłością na
miłość. Ks. Krzysztof podkreślił, że mi-
łość jest relacją, dlatego nie możemy sie-
dzieć i czekać, tylko musimy wyjść na-
przeciw Bożej miłości i pozwolić zanu-
rzyć się w tej Miłości. Bóg daje nam na-
rzędzia, do tego, by mógł nas objąć swoją
miłością i zagościć w naszych sercach.
Tymi narzędziami jest Sakrament Poku-
ty i Pojednania, gdzie możemy zanurzyć
się w Miłości Miłosiernej, która nam
przebacza. Daje nam również Euchary-
stię, w której pragnie być z nami aż do
skończenia świata i zjednoczyć się z nami
w komunii św.

 Na zakończenie ks. Krzysztof powie-
dział, że otwarcie się na Bożą miłość,
pozwolenie Bogu na objęcie nas oraz
doświadczenie tej miłości przemienia
ludzkie życie.

 Po zakończonej katechezie spotkali-
śmy się w grupach dyskusyjnych, gdzie
mieliśmy wspólnie wyciągnąć wnioski z
usłyszanej konferencji.

 Nie bądź oporny na przyjęcie Bożej
miłości, nie spotykasz się z obcymi, ale
spotykasz się z Braćmi i Siostrami, a
przede wszystkim z Ojcem, dla którego
jesteś umiłowanym dzieckiem. Nie spo-
tykasz się w miejscu, gdzie możesz czuć
się nieswojo, ale spotykasz się w NA-
SZYM WSPÓLNYM DOMU – DOMU
NASZEGO OJCA. BRAKUJE NAM
CIEBIE!

ODPUST ZUPEŁNY
Jest to darowanie człowiekowi przez

Boga wszystkich kar doczesnych, na-
leżnych za grzechy odpuszczone już co
do winy w Sakramencie Pokuty.

Odpust możemy ofiarować za siebie
lub za dowolną osobę zmarłą, lub też
wielu zmarłych, dusze w czyśćcu cier-
piące, należy tutaj dokonać wyboru.

Wykonanie dzieła obdarzonego od-
pustem. Tymi czynnościami są:
  1.Adoracja Najświętszego Sakramentu

przez pół godziny.
  2.Nawiedzenie razem ze wspólnota jed-

nej z czterech patriarchalnych bazy-
lik rzymskich, a jeśli indywidualnie,
to połączone z wywołaniem aktu sy-
nowskiego poddania papieżowi.
W obu przypadkach odmówienie tam
„Ojcze nasz” i „Wierze?”.

  3.Pobożne przyjęcie błogosławieństwa
papieskiego „Urbi et orbi”, choćby
tylko przez radio.

  4.Pobożne nawiedzenie cmentarza od
1 do 8 listopada i modlitwa na cmen-
tarzu za zmarłych, choćby tylko
w myśli.

  5. Pobożna adoracja i ucałowanie krzy-
ża w Wielki Piątek w czasie uroczy
stego obrzędu liturgicznego.

  6.Pobożne odmówienie w każdy piątek
Wielkiego Postu po Komunii świętej
modlitwy przed obrazem Jezusa
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja,
o dobry i najsłodszy Jezu...”.

  7.Pobożny udział w liturgicznym obrzę-
dzie zakończenia Kongresu Euchary-
stycznego.

  8.Udział w ćwiczeniach duchowych
przez trzy pełne dni.

  9.Publiczne odmówienie aktu wynagro-
dzenia Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu w uroczystości Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

10.Publiczne odmówienie aktu poświę-
cenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi
Królowi w uroczyst. Chrystusa Króla.

11.W godzinie śmierci, gdy wierny jest
odpowiednio dysponowany.

12.Pobożne ucałowanie przedmiotów
kultu (krzyżyki, szkaplerze, medaliki
itp.) w uroczystości Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła, jeśli te przedmio-
ty są poświęcone przez papieża lub
biskupa. Trzeba także odmówić wy-
znanie wiary.

13.Pobożny udział w kilku naukach mi-
syjnych i uroczystym ich zakończe-
niu.

14.Przyjecie po raz pierwszy Ciała Pań-
skiego lub uczestniczenie w takiej po-
bożnej ceremonii.

15.Odprawienie pierwszej Mszy świętej
w połączeniu z pewną uroczystością
lub pobożny udział w tej Mszy św.

16.Odmówienie jednej cześć Różańca
świętego wspólnie z kimś w dowol-
nym miejscu, lub samemu, ale wów-
czas tylko w kościele lub w kaplicy.

17.Jubileusz kapłaństwa (25-, 50-, 60-
lecia) połączony z odnowieniem wo-
bec Boga postanowienia wiernego
wypełniania obowiązków swojego
powołania, a także udział w tej Mszy św.

18.Pobożne czytanie Pisma Świętego
przez pół godziny.

19.Nawiedzenie kościoła stacyjnego
w Rzymie i pobożny udział w nabo-
żeństwie stacyjnym.

20.Nawiedzenie kościoła (jednorazowo),
w którym odbywa się synod diecezjal-
ny i odmówienie tam „Ojcze nasz”
i „Wierze?”.

21.Odmówienie w sposób uroczysty
„Przed tak wielkim Sakramentem...”
w Wielki Czwartek po Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej lub w Boże Ciało.

22.Publiczne odmówienie „Te Deum”
w ostatnim dniu roku.

23.Publiczne odmówienie „Hymnu do
Ducha Świętego” w Nowy Rok lub
w uroczystość: Zesłania Ducha Św.

24.Odprawienie Drogi Krzyżowej przed
stacjami zatwierdzonymi przez Kościół.

25.Nawiedzenie kościoła parafialnego w

święto tytułu (Patrona) i pobożne odmó-
wienie w nim „Ojcze nasz” i „Wierze”.

26.Pobożne nawiedzenie kościoła para-
fialnego w dniu 2 sierpnia (tzw. odpust
Porcjunkuli) i odmówienie w nim „Oj-
cze nasz” i „Wierzę”. Pobożne nawie-
dzenie kościoła lub ołtarza w samym
dniu konsekracji i odmówienie w nim
„Ojcze nasz” i „Wierzę”.

27.Nawiedzenie kościoła w Dniu Za-
dusznym lub w najbliższą niedzielę,
lub w uroczystość: Wszystkich Świę-
tych i odmówienie w nim „Ojcze
nasz” i „Wierzę”.

28.Pobożne nawiedzenie kościoła lub
kaplicy zakonnej w uroczystość świę-
tego Założyciela i odmówienie w nim
„Ojcze nasz” i „Wierzę”.

29.Udział w świętej czynności, w której
przewodniczy wizytator (np. biskup)
z okazji wizytacji pasterskiej.

30.Odmówienie przyrzeczeń Chrztu
świętego w Wielką Sobotę w czasie
nabożeństwa lub w rocznicę własne-
go Chrztu świętego.

31.Nawiedzenie bazyliki mniejszej
w całym świecie i odmówienie w niej
„Ojcze nasz” i „Wierzę”:

a) w uroczystości Świętych Apostołów
Piotra i Pawła;

b) w święto tytułu (Patrona) bazyliki
mniejszej;

c) w święto Porcjunkuli (2 sierpnia);
d) jeden raz w ciągu roku według wła-

snego uznania.
32.Nawiedzenie sanktuarium diecezjal-

nego, krajowego lub międzynarodo-
wego ustanowionego przez kompe-
tentną władzę i odmówienie tam „Oj-
cze nasz” i „Wierzę”:

a) w dniu uroczystości tego sanktuarium,
b) w dniu wybranym przez wiernego raz

w roku,
c) w dniu zbiorowej pielgrzymki.
33.Pobożny udział w procesji euchary-

stycznej, szczególnie w uroczystość:
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

34.Celebrowanie Mszy świętej prymicyj-

 Bożena S.
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