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�wiêto Zmar³ych wzywa na cmentarz,
na groby bliskich alejk¹ pod¹¿ê.

Wi¹zankê kwiatów ze �wiêt¹ modlitw¹
na p³ytach grobów cicho u³o¿ê.

Zapalê znicze na zimnych p³ytach,
stanê skupiona w smutnej zadumie.
W sercu odtworzê bliskie mi twarze,

bêdê siê modliæ jak tylko umiem.
Ciemnym wieczorem b³ysn¹ kolory

od wszystkich blasków prosto do nieba
- tam gdzie ich dusze ju¿ ulecia³y.

S¹ ju¿ szczê�liwi.
Nic im nie trzeba.

UROCZYSTO�Æ WSZYSTKICH �WIÊTYCH

1 listopada Ko�ció³ katolicki obchodzi Uroczysto�æ Wszystkich �wiêtych. Dzieñ ten kojarzy siê dla wielu
ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wi¹zank¹ kwiatów, jeszcze dla innych
z modlitw¹ i pamiêci¹ o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczno�ci. Niemniej jednak w tym dniu
udajemy siê z ca³ymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjació³, rodziców,
krewnych, znajomych, stawiaj¹c kwiaty, zapalaj¹c ten "p³omyk nadziei", wierz¹c, ¿e ju¿ ciesz¹ siê oni chwa³¹
w domu Ojca Niebieskiego. Ko�ció³ w tym dniu oddaje cze�æ tym wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y
niebieskiej, a wiernym pielgrzymuj¹cym jeszcze na ziemi wskazuje drogê, która ma zaprowadziæ ich do
�wiêto�ci. Przypomina nam równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze �wiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹.

Kult �wiêtych pomna¿a cze�æ Pana Boga. �wiêtych Pañskich czcimy ze wzglêdu na Pana Boga, którego
oni "reprezentuj¹". Tak wiêc nie bezpo�rednio, lecz po�rednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu.
Ko�ció³ oddaje cze�æ �wiêtym w ró¿nym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Naj�wiêtsz¹ Maryjê
Pannê, nastêpnie �wiêtych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Aposto³ów, w�ród których �wiêci Piotr i Pawe³
maj¹ uprzywilejowane miejsce. Najwiêcej jest �wiêtych lokalnych, którzy odbieraj¹ szczególn¹ cze�æ: w za-
konie, w narodzie, w pañstwie czy w diecezji, gdzie siê ws³awili mêczeñstwem za wiarê lub niezwyk³¹ cnot¹.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych Ko�ció³ obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzieñ ten

jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". Ko�ció³ w tym dniu wspomina zmar³ych pokutuj¹-
cych za grzechy w czy�æcu. Chodzi wiêc o tych, którzy nie mog¹ wej�æ do nieba, gdy¿ maj¹ pewne d³ugi do
sp³acenia Bo¿ej sprawiedliwo�ci. Prawdê o istnieniu czy�æca Ko�ció³ og³osi³ jako dogmat na soborze w Lyonie
w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czy�æcu. Sobór Trydencki
orzek³ prawdê, ¿e duszom w czy�æcu mo¿emy pomagaæ. Ca³a wspólnota Ko�cio³a przychodzi z pomoc¹ du-
szom czy�æcowym zanosz¹c w tym dniu pro�by przed tron Bo¿y. Aby przyj�æ z pomoc¹ zmar³ym pokutuj¹cym
w czy�æcu, ¿yj¹cy mog¹ w tych dniach uzyskaæ i ofiarowaæ odpusty zupe³ne. Nabo¿eñstwo do dusz czy�æco-
wych by³o i jest bardzo ¿ywe. �wiadcz¹ o tym uroczy�cie urz¹dzane pogrzeby, czêsto zamawiane Msze �w.
w intencji zmar³ych, w Ko�ciele rzymskim powszechne s¹ Msze �w. gregoriañskie (30 Mszy �w. po kolei przez
30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomo¿ycielek Dusz Czy�æcowych, za³o¿one przez
b³ogos³awionego o. Honorata Ko�miñskiego - kapucyna.
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 Ze wzglêdu na postêpuj¹c¹
promocjê okultyzmu i magii w �rod-
kach przekazu, w �rodowisku szkol-
nym i w spo³eczno�ciach lokalnych
warto posiadaæ przynajmniej czê-
�ciow¹ wiedzê na temat szkodliwo-
�ci tego ��wiêta", aby móc siê do
niego odnie�æ i wiedzieæ, jak zare-
agowaæ.

Definicja
Obchodzony 31 pa�dziernika Hal-

loween (Noc Duchów) to �wiêto pogañ-
skie, sprzeczne z duchem chrze�cijañ-
stwa. Jest pewn¹ form¹ odradzania neo-
pogañstwa. Tradycja Halloween zosta-
³a przejêta z kultów magicznych i sata-
nistycznych. Korzenie tego wieczoru
siêgaj¹ pogañskich obchodów �wiêta
duchów i celtyckiego boga �mierci.

W 834 r. Papie¿ Grzegorz IV wpro-
wadzi³ do Ko�cio³a katolickiego uroczy-
sto�æ Wszystkich �wiêtych, jako pa-
miêæ o zmar³ych. Celem tej uroczysto-
�ci by³o oddanie czci wszystkim �wiê-
tym w niebie, zarówno tym znanym, jak
równie¿ i tym bezimiennym. Co cieka-
we, do ósmego wieku Uroczysto�æ
Wszystkich �wiêtych obchodzono w
miesi¹cu maju. Papie¿ widz¹c jednak
kultywowanie festiwalu �mierci postano-
wi³ nadaæ temu �wiêtu wymiar prawdzi-
wie chrze�cijañski i przeniós³ Uroczy-
sto�æ Wszystkich �wiêtych w miejsce
Halloween. W ostatnich czasach obser-
wuje siê odradzanie siê zainteresowa-
nie tym �wiêtem.

Halloween jest elementem amery-
kañskiej popkultury. W tradycji amery-
kañskiej ��wiêto" to wygl¹da pozornie
niewinnie i wydaje siê byæ jedynie za-
spokojeniem potrzeby tajemniczo�ci,
czemu sprzyja m.in. przebieranie siê za
czarownicê, wampira, ducha czy diab³a.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie te po-
stacie w tradycji europejskiej zwi¹zane
s¹ z osob¹ szatana.

Wiod¹cym elementem, bardzo
mocno powi¹zanym z Halloween jest
wydr¹¿ona dynia, która symbolizuje
dusze b³¹kaj¹ce siê w postaci ogników.
Obrazy zwi¹zane z halloween najczê-
�ciej przedstawiaj¹ tematy �mierci, z³a,
okultyzmu, czy mityczne potwory. Tra-

dycyjnymi barwami tego ��wiêta" s¹
czarny i pomarañczowy.

Media oraz biznes, który czerpie
niema³e zyski z �nowego" �wiêta, sta-
raj¹ siê przedstawiæ Halloween jako nie-
winn¹ rozrywkê, zabawne stroje i rekwi-
zyty, dreszczyk emocji.

Obchodzenie Halloween pole-
ga na: przebieraniu siê w
wied�my, czarownice,
duchy, potwory, szkiele-
ty, wampiry itp., przebra-
ne dzieci w grupach
chodz¹ po domach lub w
towarzystwie osoby doro-
s³ej, mówi¹c "cukierek
albo psikus". Je¿eli od-
wiedzana osoba nie chce
daæ cukierka, otrzymuje
jaki� psikus, wystawianiu wydr¹¿onej
dyni ze �wieczk¹ w �rodku, zwiedzaniu
�nawiedzonych atrakcji" i �strasznych
miejsc", w których tworzone s¹ specjal-
ne scenerie np. z zamków Drakuli, Fran-
kensteina itp., gry (np. przeskakiwanie
przez p³on¹ce �wieczki), figle, wzajem-
ne straszenie siê, opowiadaniu strasz-
nych historii, ogl¹daniu filmów grozy, w
niektórych krajach urz¹dza siê pocho-
dy przez ulice miast.

Halloween to: banalizacja �mier-
ci, ran, krwi, powi¹zana z brakiem sza-
cunku do zw³ok, szkieletów, ko�ci,
czaszek i szcz¹tków ludzkich, kwestio-
nowanie ¿ycia wiecznego, rzeczy osta-
tecznych: s¹du ostatecznego, nieba
albo piek³a, ukazywanie cmentarza jako
tajemniczego, upiornego i mrocznego

miejsca, odchodzenie od wiary chrze-
�cijañskiej (w Halloween nie ma miej-
sca na zmartwychwstanie, odkupienie,
Boga, Jezusa, anio³ów, �wiêtych), oswa-
janie z wied�mami, wró¿kami, wró¿ba-
mi, horoskopami, upiorami, wampirami,
duchami, zombie, czarownicami, demo-
nami, czarnymi kotami, a tak¿e z brzy-
dot¹ itp.

Ju¿ sama próba odpowiedzenia na
pytanie, czemu s³u¿y takie ��wiêto� po-
kazuje jego bezsens. S³u¿y zabawie -
w Polsce jest nowym i oryginalnym spo-
sobem spêdzenia czasu. Niektórzy
u�miechaj¹ siê pod nosem s³ysz¹c sta-
nowisko Ko�cio³a katolickiego przeciw-
ko Halloween. Ich najczêstsze argumen-

ty to: co z³ego jest w tym,
¿e dzieci jeden dzieñ w
roku bawi¹ siê w taki spo-
sób i przebieraj¹ siê w ko-
stiumy czarownic, wampi-
rów, upiorów, duchów, ko-
�ciotrupów?

To ��wiêto" odziera
�mieræ z jej powagi, ka¿e
na ni¹ patrzeæ w katego-

riach festynu, nie uczy szacunku dla
zmar³ych, cmentarzy itd., to nie �wiato-
pogl¹d chrze�cijañski,

Biblia Szatañska wyra�nie mówi,
¿e Halloween (noc z 31. pa�dziernika
na 1. listopada ) jest najwiêkszym �wiê-
tem satanistycznym, dlatego te¿ Ko-
�ció³ katolicki uto¿samia Halloween z
kultem szatana. Warto siê zastanowiæ,
czy rzeczywi�cie akceptujemy ten kie-
runek wychowania naszych dzieci, czy
nie lepiej odwa¿nie protestowaæ przeciw-
ko przejawom Halloween w szkole i in-
nych instytucjach, w których przebywaj¹
nasze dzieci. Zatem wytrwajmy w mi³o-
�ci Chrystusa. Broñmy siê przed truci-
znami pogañskiego laicyzmu i przed po-
wrotem pogañstwa.

za: www.wychowanie.com.pl
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Milena Kindziuk: - ��mieræ to
nieznany kraj, z którego nikt ju¿ nie
wróci³� - mówi³ Hamlet. Zmarli jed-
nak czêsto powracaj¹ do nas w
snach. Co zrobiæ, gdy siê nam �ni¹?

Ks. prof. Józef Naumanowicz: -
Nikt ze zwyk³ych ludzi nie wróci³ z tam-
tego �wiata, ale wróci³ Pan Jezus. Przez
swój powrót ze �mierci, czyli zmartwych-
wstanie, pokazuje nam tak¿e nasz¹ dro-
gê, przede wszystkim, ¿e �mieræ prze-
sta³a byæ koñcem wszystkiego, a sta³a
siê przej�ciem do innego ¿ycia. A co
zrobiæ, gdy w snach przychodz¹ do nas
zmarli? Pomodliæ siê za nich! To jedy-
ne, co mo¿emy zrobiæ.

- Co daje zmar³ym nasza mo-
dlitwa?

- Modlimy siê za tych, którzy wy-
pe³niali w ¿yciu wolê Boga w sposób
niedoskona³y i nie zdo³ali naprawiæ za
¿ycia wszystkich swoich przewinieñ.
Pismo �wiête mówi, ¿e ��wiêta i zba-
wienna jest my�l� modliæ siê za umar-
³ych, �aby byli od grzechów uwolnieni�.
Modlitwa jest wiêc wyrazem naszej mi-
³o�ci, szacunku i wdziêczno�ci wobec
tych, co odeszli, ale przede wszystkim
stanowi pomoc dla dusz w czy�æcu.

- Na czym polega czy�æcowe
cierpienie i o jak¹ ulgê chodzi?

- Cz³owiek po �mierci ma bardzo
jasn¹ �wiadomo�æ, jak cenna jest jed-
no�æ z Bogiem. Odczuwa zatem ogrom-
ny ból z tego powodu, ¿e nie mo¿e jesz-
cze widzieæ Boga twarz¹ w twarz, ca³-
kowicie Go kochaæ i byæ z Nim ca³kowi-
cie zjednoczonym. Nikt mu tego bólu
nie zadaje, bierze siê on z mi³o�ci. Ten
ból jest jak ogieñ, który oczyszcza.
Nasza modlitwa pomaga zmar³ym w ich
oczyszczeniu, by mogli cieszyæ siê wi-
dzeniem Boga.

- Zbawienie cz³owieka zale¿y
zatem od tego, czy kto� siê za niego
modli?

- Dusze przebywaj¹ce w czy�æcu
nale¿¹ ju¿ do zbawionych, ale nie mog¹
jeszcze korzystaæ ze zbawienia, bo
przez oczyszczenie dopiero osi¹gaj¹
zjednoczenie z Bogiem. Czy�ciec jest
wiêc po stronie zbawienia. St¹d z niego
jest tylko jedna droga: do nieba, gdzie
zmarli ciesz¹ ju¿ jedno�ci¹ ze swym
Stwórc¹.

Po drugiej stronie brzegu
Z ks. prof. Józefem Naumowiczem rozmawia Milena Kindziuk

- W listopadzie ludzie masowo
daj¹ na tzw. wypominki, czyli sk³a-
daj¹ w ko�cio³ach kartki z imionami
i nazwiskami zmar³ych. Czy maj¹
one wiêksz¹ warto�æ ni¿ modlitwa
osobista?

- Ka¿da modlitwa jest cenna, za-
równo osobista, jak te¿ wspólnotowa.
Wypominki maj¹ tê warto�æ, ¿e jest to
modlitwa zanoszona przez wspólnotê
Ko�cio³a. A Pan Jezus powiedzia³:
�Gdzie dwóch albo trzech zgromadzo-
nych w Imiê Moje, tam Ja jestem��.
Specjaln¹ warto�æ ma te¿ Msza �w. ofia-
rowana w intencji zmar³ego, bo przecie¿
Msza jest ��ród³em i szczytem� ca³ego
kultu chrze�cijañskiego.

- Od wieków utrzymuje siê te¿
tradycja Mszy gregoriañskiej za
zmar³ych. Co ona oznacza?

- Sama nazwa �gregorianka� po-
chodzi od imienia papie¿a Grzegorza
Wielkiego (VII w.), który mówi³ o uwol-
nieniu zmar³ego od cierpieñ po odpra-
wieniu trzydziestu kolejnych Mszy �w.
Z biegiem czasu powsta³o szczególne
zaufanie do tych Mszy �w., ¿e stano-
wi¹ one skuteczn¹ pomoc dla oczysz-
czaj¹cych siê w czy�æcu, ¿e s¹ pew-
nym biletem do nieba. Ale nie nale¿y
Mszy �w. gregoriañskich traktowaæ w
sposób wy³¹cznie ilo�ciowy, bo liczba
trzydzie�ci stanowi jedynie symbol pew-
nej ca³o�ci. Msze �w. gregoriañskie
wyra¿a³y jak¹� pe³niê modlitwy za zmar-
³ego. Je¿eli wiêc ofiarujemy tak¹ pe³niê
modlitwy, mo¿emy zarazem ufaæ w jej
skuteczno�æ przed Bogiem.

- Czy trzeba uczestniczyæ w
Mszach, które zamawiamy za zmar-
³ych?

- Najlepiej, je¿eli tak jest. Dobrze
te¿, je�li przyjmujemy Komuniê �w. w
intencji zmar³ego. Najlepiej modlimy siê
czystym sercem. Ludzie doskonale to
czuj¹, gdy zazwyczaj przed Msz¹ po-
grzebow¹ staj¹ przed konfesjona³em, by
móc za zmar³ego ofiarowaæ spowied� i
czyst¹ modlitwê.

- A co z lud�mi, za których nie
ma siê kto modliæ? S¹ skazani na
gorszy stan po �mierci?

- Nie ma ludzi, za których siê nikt
nie modli. Z pewno�ci¹ bolesne jest, gdy
za zmar³ego nie modl¹ siê jego najbli¿-

si. Jednak w ka¿dej Mszy �w. poleca-
my mi³osierdziu Bo¿emu nie tylko tych,
którzy s¹ wymienieni w intencji mszal-
nej, ale te¿ zmar³ych, których wiarê zna³
jedynie Bóg i wszystkich, którzy ode-
szli z tego �wiata. Ko�ció³ modli siê wiêc
za wszystkich, choæ kap³an stoj¹cy przy
o³tarzu nie zna ich imion, zna je Bóg.

- Wszystkich �wiêtych i Dzieñ
Zaduszny to �wiêta, które przypomi-
naj¹ o blisko�ci dwóch �wiatów:
¿ywych i umar³ych. Czy zmarli mog¹
siê modliæ za nas?

- Dusze czy�æcowe modl¹ siê za
tych, którzy pozostali na ziemi.

Same nie mog¹ sobie pomóc,
min¹³ ju¿ dla nich czas wybierania miê-
dzy dobrem i z³em oraz zas³ugiwania na
ostateczn¹ nagrodê lub karê, ale modl¹
siê za ¿yj¹cych.

- I na tym polega �wiêtych ob-
cowanie?

- Tak, jest to ³¹czno�æ miêdzy ¿yj¹-
cymi na ziemi, oczyszczaj¹cymi siê w
czy�æcu i przebywaj¹cymi ju¿ w niebie.
¯ywi i zmarli stanowi¹ wiêc jedn¹ wspól-
notê Ko�cio³a pielgrzymuj¹cego,
oczyszczaj¹cego siê i uwielbionego.

- Przychodzimy na cmentarz,
by wyraziæ szacunek i pamiêæ o
zmar³ych?

- Jak najbardziej. Ale te¿, by siê
za nich modliæ. Wydaje siê jednak, ¿e
coraz mniej modlimy siê na cmenta-
rzach. A szkoda. Gdyby tak by³o, by³a-
by to pomy³ka! Przecie¿ po to obcho-
dzimy te �wiêta, by pomóc zmar³ym.
Samo nawiedzenie cmentarza czy za-
palenie znicza, z³o¿enie kwiatów, jest
wa¿ne, ale nie zast¹pi modlitwy, ofiaro-
wania spowiedzi i Komunii za blisk¹
osobê albo uczestnictwa we Mszy �w.

- Czy zmarli wiedz¹, ¿e do nich
przychodzimy?

- Jestem przekonany, ¿e tak. Wie-
rzê, ¿e to jest spotkanie �wiata widzial-
nego i niewidzialnego.

- Czy nale¿y modliæ siê o szczê-
�liw¹ �mieræ dla siebie?

- Tak, bo �mieræ to dla nas decy-
duj¹cy moment. Winni�my wiêc prosiæ
o ³askê, by�my mogli umieraæ pojedna-
ni z Bogiem, z ¿alem i skruch¹ za swe
przewinienia. By �mieræ by³a dla nas -
jak mówi³a �w. Teresa z Lisieux - po-
godnym przej�ciem jakby z jednego
pokoju do drugiego, z pokoju ciemnego
do pokoju jasnego, nape³nionego rado-
snym i ciep³ym �wiat³em, w którym zo-
baczymy upragnione oblicze mi³osierne-
go Ojca.
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PONIEDZIA£EK  31.10.16
  8.00   + El¿bieta Domaradzka � greg.
18.00 + Wincentyna, Danuta, Ludwik

i Wies³aw Jêdrychowscy
WTOREK  01.11.2016

WSZYSTKICH �WIÊTYCH
  8.00 + Barbara, Franciszek Perek,

+ Helena, W³adys³aw Patryn
  9.30 + Mieczys³aw Nowak w 20 r. �m.
11.00 + El¿bieta Domaradzka � greg.
12.00
13.00 + Krystyna Puc
18.00 Za zmar³ych z rodzin Szurków,

Biliñskich Marcinkowskich
i Szczerbaniewiczów

�RODA 02.11.2016
DZIEÑ ZADUSZNY

  8.00 1) + Marta KusioN
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

17.00 + Czes³aw Komendera w 9 r. �m.
18.00 Msza �w. zbiorowa

CZWARTEK 03.11.2016
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  8.00  + El¿bieta Domaradzka � greg.
18.00 Za kap³anów pracuj¹cych

w naszej Parafii
PI¥TEK 04.11.2016

PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA
  8.00 +  Helena Janta w 39 rocz. �m.,

+ Stefan Janta w 52 rocz. �m.
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 1)+ El¿bieta Domaradzka � greg.

2) + prof. Roman Ciesielski
18.00  ++ z rodziny Jachimowskich

i Weryñskich
SOBOTA 05.11.2016

PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA
 8.00 1) + El¿bieta Domaradzka � greg.

2) O opiekê �w. Jana Paw³a II
nad nasz¹ Parafi¹

18.00  + Andrzej i Maria Komorniccy
NIEDZIELA 06.11.2016

  8.00 + Marian Gruca � greg.
  9.30 O wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
11.00 + Joanna Badura � 18 rocz. �m.
12.00
13.00 + Dorota Dolicka w 22 rocz. �m.
18.00 Ró¿e Ró¿añcowe

INTENCJE MSZY �W.
31.10.2016 - 06.11.2016
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Miesi¹c listopad, zw³aszcza pierwsze jego dni stanowi¹ okazjê do uzyska-
nia odpustu zupe³nego i ofiarowania go za zmar³ych. Uzyskiwanie odpustów przez
wiernych w Ko�ciele katolickim ma wielowiekow¹ ju¿ tradycjê. Odpust zupe³ny
jest to darowanie cz³owiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, nale¿nych
za grzechy odpuszczone ju¿ co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska od-
pust zupe³ny dla siebie uniknie kar czy�æcowych. Kto uzyska odpust zupe³ny za
zmar³ych - ratuje dusze z czy�æca.

Okoliczno�ci umo¿liwiaj¹ce uzyskanie odpustu w najbli¿szych dniach:
1. Wierni, którzy nawiedz¹ ko�ció³ lub kaplicê 1 listopada od po³udnia

i przez ca³y Dzieñ Zaduszny, mog¹ dost¹piæ odpustu zupe³nego za zmar-
³ych. Mo¿na go uzyskaæ tylko jeden raz w ci¹gu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedz¹ cmentarz i pomodl¹ siê mog¹ uzyskaæ
odpust za zmar³ych. Odpust jest zupe³ny od 1 do 8 listopada, natomiast
w inne dni roku jest cz¹stkowy.

Warunki uzyskania odpustu s¹ nastêpuj¹ce:
1. Wykonanie powy¿szych czynno�ci obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet powszedniego.

3. Spe³nienie trzech warunków: - spowied� sakramentalna lub bycie w stanie
³aski u�wiêcaj¹cej, - przyjêcie Komunii �wiêtej, - odmówienie Ojcze nasz....
Wierzê... i modlitwy w intencjach Ojca �wiêtego.

WA¯NE: Trzy warunki: spowied�, Komunia �w. i modlitwy mog¹ byæ dope³-
nione w ci¹gu wielu dni przed lub po wype³nieniu danej czynno�ci nagradzanej
otrzymaniem odpustu, ale musi byæ miêdzy nimi ³¹czno�æ. Po jednej spowiedzi
sakramentalnej mo¿na uzyskaæ wiele odpustów zupe³nych, a po jednej Komunii
�w. i jednej modlitwie mo¿na uzyskaæ tylko jeden odpust zupe³ny.


