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INFORMATOR 

auka o odpustach łączy się z ta-

jemnicą Boz ego Miłosierdzia. 

W sakramencie pojednania grzesznik 

otrzymuje przebaczenie wyznanych 

grzecho w, za kto re szczerze z ałuje. 

Dzięki temu moz e on osiągnąc  wieczne 

zbawienie. 

Uzyskane przebaczenie nie uwalnia 

jednak od kar doczesnych 

(czasowych), kto re spotykają nas za 

z ycia lub po s mierci w czys c cu. Uwol-

nieniu od tych kar słuz y włas nie obfity 

skarbiec odpusto w Kos cioła. 

Odpust jest to darowanie przez 

Boga kary doczesnej za grzechy od-

puszczone już co do winy. 

Rozro z nia się odpusty cząstkowe i 

zupełne (zalez nie od tego, w jakim 

stopniu uwalniają nas od kary docze-

snej). Odpusty te moz e zyskiwac  kaz dy 

ochrzczony po spełnieniu odpowied-

nich warunko w dla siebie lub ofiaro-

wywac  je za zmarłych. 

Warunki uzyskania odpustu zu-

pełnego: 

- Brak jakiegokolwiek przywiązania 

do grzechu, nawet powszedniego 

(jez eli jest brak całkowitej dyspozycji - 

zyskuje się odpust cząstkowy) 

- Stan łaski uświęcającej (brak nie-

odpuszczonego grzechu cięz kiego) lub 

spowiedz  sakramentalna 

- Przyjęcie Komunii świętej 

- Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze 

nasz" i "Zdrowaś Mario") w inten-

cjach Ojca Świętego (nie chodzi 

o modlitwę w intencji samego papiez a, 

choc  i ta modlitwa jest bardzo cenna; 

modlitwa związana z odpustem ma 

byc  skierowana w intencji tych spraw, 

za kto re modli się kaz dego dnia pa-

piez . Intencje te są często ogłaszane, 

m.in. na naszych stronach z kalenda-

rzem na dany miesiąc) 

- Wykonanie czynności związanej 

z odpustem 

- Ewentualna spowiedź, Komunia 

święta i modlitwa w intencjach Ojca 

Świętego mogą byc  wypełnione 

w ciągu kilku dni przed lub po wypeł-

nieniu czynnos ci, z kto rą związany jest 

odpust; między tymi elementami musi 

jednak istniec  związek. 

Po jednej spowiedzi moz na uzyskac  

wiele odpusto w zupełnych, natomiast 

po jednej Komunii s więtej i jednej mo-

dlitwie w intencjach papiez a - tylko 

jeden odpust zupełny. 

Kos cio ł zachęca do ofiarowania 

odpusto w za zmarłych (niekoniecznie 

muszą byc  to osoby nam znane, nie 

musimy wymieniac  konkretnego imie-

nia - wystarczy ofiarowac  odpust 

w intencji osoby zmarłej, kto ra tego 

odpustu potrzebuje). 

Odpusto w (zaro wno cząstkowych, 

jak i zupełnych) nie moz na ofiarowy-

wac  za innych z ywych. 

W dniach od 1 do 8 listopada za 

nawiedzenie cmentarza z równo-

czesną modlitwą za zmarłych moż-

na codziennie zyskać odpust zupeł-

ny, który można ofiarować wyłącz-

nie za zmarłych.  

W dniach od 1 do 8 listopada można zyskać codziennie odpust zupełny... 

N Wszystkie informacje na podstawie: 

www.brewiarz.pl/czytelnia/odpusty 



30.10 NDZ  

11:00 Za ++Danutę i Maksymiliana Wengrzyk 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

31.10 PON 7:15 
Za ++ Jadwigę i Erwina Bimlerów, rodziców 

i rodzeństwo 

KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

01.11 WT  
Uroczystość Wszystkich Świętych -  

nie ma Mszy w kaplicy na kampusie 
 

02.11 ŚR 7:15 
Za ++ Krystynę i Pawła Mackiewiczów, syna 

Jerzego, rodziców i rodzeństwo 

KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

03.10 CZW 7:15 Za + Dorotę Kułagowską w 2 rocznice śmierci 
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

04.11  PT   

7:15 

Za + Tomasza Wengrzyka oraz za ++ sąsia-

dów z ul. Cmentarnej 2 i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

19:00 

W intecji wszystkich zmarłych duszpasterzy 

i  członków DARu oraz zmarłych z naszych 

rodzin 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

06.11 NDZ 

11:00 W int. Wojtka z okazji 3. rocznicy urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

07.11 PON 7:15 Za ++ rodziców 
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

08.11 WT 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

09.11 ŚR 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

10.11  CZW   7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

11.11 PT 7:15 W int. Nataniela z okazji 7. urodzin  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

13.11 NDZ  

11:00 Za zmarłych... 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Basi z okazji 2. rocznicy urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

14.11 PON 7:15 
Za ++ Jerzego Krynickiego w rocznice śmierci 

oraz ++ żonę i rodziców 

KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

15.11 WT 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

16.11 ŚR 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

17.11 CZW  7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

18.11 PT   7:15 W int. Aleksandry Stężały z okazji urodzin 
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

20.11 NDZ  

11:00 Za ++ rodziców Romana i Mariannę 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Elżbiety Mackiewicz z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

21.11 PON 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

22.11 WT 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

23.11 ŚR 7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

24.11 CZW  7:15  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

25.11 PT 7:15 W int. córki Kasi z okazji urodzin  
KAPLICA  

NA KAMPUSIE 

26.11 SOB 13:00 Chrzest  

27.11  NDZ  

11:00 W intencji Ministrantów DAR-u i ich rodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Iwony z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

DAR Intencje mszalne na listopad 2022 

KULTURA POŚWIĘCONA 

Tres ci, kto re docierają do nas w popu-

larnych serialach, ksiąz kach i muzyce 

nie są nastawione wyłącznie na sprze-

daz , oferują ro wniez  konkretny s wiato-

pogląd. 

Najczęs ciej jest to s wiatopogląd, kto re-

mu daleko do chrzes cijan stwa. Jedno-

cześnie jak gdyby mimochodem 

i przypadkiem, treści powiązane 

z duchowością i religią stale powra-

cają. 

Zapraszamy serdecznie na rozmowę 

z two rcami podcastu „Kultura pos wię-

cona”, kto ra będzie pos więcona czasom 

wspo łczesnym i ich powiązaniu z wiarą. 

Temat: Czy Jezus oglądałby Netflixa? 

Termin: 18.11.2022, godz. 19:30. 

 

STUDENCKIE PIĄTKI  

Spotkania dla studento w odbywają się 

w każdy piątek o godz. 19:00.  

Kaz dy  piątek jest tematyczny: 

Pierwszy piątek miesiąca - Eucharystia 

o godz. 19:00 w kos cio łku akademic-

kim, potem spotkanie integracyjne; 

Drugi piątek miesiąca - spotkanie woko ł 

tematu, konferencja, praca w grupach; 

Trzeci piątek miesiąca - adoracja 

i wspo lna modlitwa, po niej spotkanie 

integracyjne; 

Czwarty piątek miesiąca - spotkanie 

z „gos ciem miesiąca”. 

 

OBDAROWANI 

To wspo lnota dla absolwento w, czyli 

wszystkich kto rzy skon czyli studia (lub 

25. rok z ycia) i szukają swojego miejsca 

w Kos ciele. Spotkania odbywają się 

w drugi i czwarty wtorek miesiąca 

o godz. 19:00. 

W październiku obDARowani spoty-

kają się 8.11. i 22.11.2022r.  

 

ŚDM LIZBONA 2023 z RYBNIKA 

Wszyscy wyjez dz ający na S wiatowe Dni 

Młodziez y do Lizbony w „Grupie Ryb-

nickiej” będą mieli swoje spotkanie for-

macyjne w kaz dy trzeci wtorek mie-

siąca w siedzibie DAR-u przy ul. Bru-

dnioka 5 w Rybniku. Drugie spotkanie 

odbędzie się 15.11.2023 o godz. 

19:00. 

 

WARSZTATY FILOZOFICZNE 

Spotkania dla miłos niko w filozofii od-

bywają się w każdą środę o godz. 

18:00 . Prowadzi je dr Michał Kapias. 


