Ważne: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu
dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być
między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów
zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust
zupełny.
Do zakupionych przez nas pięknych zniczy i stroików dołączmy to, co najważniejsze – naszą
modlitwę i dar odpustu za zmarłych!
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Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna
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APOSTOŁ

Przeżywamy dziś XXXI niedzielę zwykłą.
W poniedziałek będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w
porządku niedzielnym. O godz. 14.30 zapraszam na nabożeństwo z procesją na cmentarz
w intencji naszych zmarłych. Zgodnie z ustaleniem Rady Parafialnej podczas nawiedzenia
cmentarza do wystawionych skarbon będzie można złożyć ofiarę na remont ogrodzenia
cmentarza.
We wtorek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św.
o godz. 7.00, 9.00, 18.00.
Do poniedziałku 8.11.2021 r. można uzyskiwać odpusty za zmarłych. Warunki uzyskania
odpustów podane są w Apostole. W tych dniach odmawiać będziemy modlitwę
różańcową za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach. Różaniec w tygodniu o
godz. 17.15 w niedzielę o 14.30
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 18.00 – Msza św. szkolna. Po Mszy św. spotkanie ministrantów,
kandydatów i lektorów.
Można już zamawiać Msze św. na 2022r.Zapraszam w tej sprawie do kancelarii
parafialnej.
Dziękuję za sprzątanie naszej świątyni, ofiary na kwiaty, za uporządkowanie terenu
wokół kościoła, parkingu, plebanii i za wszelkie prace na rzecz naszej parafii.
W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, jak również w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii.
Przed tygodniem podczas kolekty na misje zebraliśmy kwotę 2 898,74 zł., która została
przekazana na potrzeby misji.
Zachęcam do sięgnięcia po prasę katolicką. Jest nowy Gość Niedzielny.

Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego na cały nowy tydzień!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
Złota myśl tygodnia
To nie jest tak, że oni umierają, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy.
Ks. Piotr Pawlukiewicz
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NOTKA INFORMACYJNA:
Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię
rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona
wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej!

Listopadowa modlitwa za zmarłych

Refleksja

Kwiaty i dobre słowa podczas pogrzebu są potrzebne nam. Co pomaga zmarłym? Jeśli na
człowieku ciąży niesprawiedliwość, nie może pójść do nieba. Sprawiedliwość Boża daje nam tu
miłosiernie czas czyśćca. Mimo że nie nadajemy się jeszcze do nieba, Bóg nie wyrzuca nas, ale
czeka, aż przez modlitwy świętego Kościoła i duchowe ofiary, dobre uczynki i jałmużny zostanie
zadośćuczynione nasze zło. Najmocniejszą i najpiękniejszą modlitwą są Msze Święte za
zmarłych.
Pierwsze dni listopada od 1 do 8 stanowią zaproszenie do uzyskania przez wiernych
odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust zupełny jest to darowanie
człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do
winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto
uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca. Oto okoliczności umożliwiające
uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada od południa i przez cały Dzień
Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w
ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust
jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.
3. Warunki uzyskania odpustu są następujące:
• Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli
jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie
tylko cząstkowy)
• Spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej,
przyjęcie Komunii Świętej oraz odmówienie: Ojcze nasz...., Wierzę... i modlitwy w intencjach
Ojca Świętego.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 01.11.2021 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7:00
Za + męża, ojca i dziadka Henryka Skudlik, jego ++ rodziców Elżbietę i Jana, ++ teściów
Hildegardę i Jana Dembskich, za wszystkich ++ z pokrew.: Skudlik, Dembski oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące. (x.DB)
9:00
Za ++ syna Tomasza, rodziców Marię i Jerzego Bauman, Annę i Pawła Kluczny,
++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 W intencji Parafian.
14:30 Nabożeństwo za zmarłych.
WTOREK –02.11.2021 –WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7:00
Za ++ Jadwigę i Wincentego Rudoll, dziadków Marię i Wincentego, Marię i Walentego
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (x.DB)
9:00
W intencji wszystkich wiernych zmarłych.
17:15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
18:00 W intencjach Ojca Świętego
ŚRODA – 03.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Miłosierdzia Bożego za wszystkie ++ Matki – intencja od Grona Matek z Mechnic.
17:15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
18:00 Za + Różę Warzyc w 1 r. śmierci.
CZWARTEK– 04.11.2021 –ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, I CZWARTEK MIESIĄCA
7:00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii, w intencji ks. Proboszcza
Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących i zmarłych Matek - intencja od Bractwa Matek
z Osiedla. GODZINA ŚWIĘTA
17:15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
18:00 Msza św. szkolna –Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
zdrowie, błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej w intencji Emilii Wiktorowskiej z okazji
70 rocznicy urodzin
PIĄTEK– 05.11.2021 – I PIĄTEK MIESIĄCA
7:00
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy i całego
świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa – intencja od
Bractwa Ojców z Chróściny. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
17:15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
18:00 Za + Krystynę Piechaczek w 30 dniu po śmierci.
SOBOTA– 06.11.2021 – I SOBOTA MIESIĄCA
7:30
Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na wynagrodzenie za grzechy
świata oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne Bogiem i wzajemną miłością.
Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
17:15 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
18:00 Za ++ rodziców Helenę i Alfonsa Wasic w kolejną rocznicę śm., oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące.
NIEDZIELA XXXII ZWYKŁA – 07.11.2021
7:00
Za ++ rodziców Wiesławę i Joachima Fonfara, ++ dziadków Klarę i Stefana Fonfara oraz
o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie Sopa.
9:00
Za ++ Marię Wójcik, rodziców, brata oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Za ++ męża i ojca Pawła Stach, rodziców Stach, Kuc, siostry: Jadwigę, Marię i Martę, ++
z pokrew.: Kuc, Ariel, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o zdrowie i błogosław.
Boże w rodzinie.
14:30 Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach/zaleckach.
PONIEDZIAŁEK – 08.11.2021 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w intencji Lidii Mrohs z ok.91 r.
urodzin.
18:00 Za ++ Krzysztofa i Elżbietę Sosnowskich oraz za ++ z rodziny.
WTOREK –09.11.2021 –ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7:00
Za ++ osoby z III Róży Różańcowej MB Anielskiej: Marię Leja, Augustynę Firlus, Marię
i Elżbietę Przybyła, Teresę Kubis, Marię Niedziela, Gerdę Bednorz, Edytę Wyżgała,
Krystynę Fikus, Lidię i Różę Warzic, Wiesławę Fonfara, Anielę Junger – o dar życia
wiecznego.
ŚRODA – 10.11.2021 – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7:00
Za + ojca Ernesta Kutz i + mamę Annę Kutz.
CZWARTEK– 11.11.2021 –WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
14:00 Za wstawiennictwem św. Marcina z podziękowaniem za wszystkie łaski z prośbą
o zdrowie i błogosław. Boże w intencji wszystkich Parafian i dobrodziejów Parafii.
Po Mszy św. procesja ze św. Marcinem na boisko w Mechnicach.
PIĄTEK– 12.11.2021 – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
18:00 Za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i wszystkich ++ z pokrewieństwa: Rzany,
Langner, Hadasch i Marny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA– 13.11.2021 – ŚW. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH
MĘCZENNIKÓW POLSKI
7:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w intencji Jadwigi i Karola Nowak
z okazji 67 r. ślubu oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach: Nowak, Biskup,
Labusga i Sosna.
18:00 Za ++ rodziców Franza i Marię Niestrój, wszystkich ++ z rodziny, pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA – 14.11.2021 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA - KIERMASZ
7:00
Do Przemienienia Pańskiego o zdrowie i potrzebne łaski w rodzinach: Mika, Giza,
Hoffmann i o dary Ducha Świętego, opiekę Aniołów Stróżów dla wnuków z rodzinami.
9:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za 22 r. beatyfikacji bł. Edmunda
Bojanowskiego z prośbą o Jego rychłą kanonizację, a także o nowe powołania zakonne i
kapłańskie.
10:30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji
budowniczych, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła. Za wszystkich kapłanów i
siostry zakonne którzy posługiwali w naszej parafii oraz za wszystkich żyjących i
zmarłych Parafian.
14:30
Nieszpory
10:30

