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Plenary Indulgence / Odpust Zupełny 
 

The following "General remarks on Indulgences" from Gift of the Indulgence summarizes the usual conditions given in the 

Church's law (cf. Apostolic Penitentiary, Prot. N. 39/05/I): 1. This is how an indulgence is defined in the Code of Canon 

Law (can. 992) and in the Catechism of the Catholic Church (n. 1471): "An indulgence is a remission before God of the 

temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains 

under certain prescribed conditions through the action of the Church which, as the minister of redemption, dispenses and applies 

with authority the treasury of the satisfactions of Christ and the saints". 2. In general, the gaining of indulgences requires 

certain prescribed conditions(below, nn. 3, 4), and the performance of certain prescribed works ..... [in this case, those granted 

for the Feast of Mercy] 3. To gain indulgences, whether plenary or partial, it is necessary that the faithful be in the state of 

grace at least at the time the indulgenced work is completed.  [i.e. one must be a Catholic, not excommunicated or in schism.] 4. 

A plenary indulgence can be gained only once a day. In order to obtain it, the faithful must, in addition to being in the state of 

grace: ?have the interior disposition of complete detachment from sin, even venial sin; ?have sacramentally confessed their 

sins; ?receive the Holy Eucharist (it is certainly better to receive it while participating in Holy Mass, but for the indulgence 

only Holy Communion is required); ?pray for the intentions of the Supreme Pontiff. 5. It is appropriate, but not necessary, that 

the sacramental Confession and especially Holy Communion and the prayer for the Pope's intentions take place on the same day 

that the indulgenced work is performed; but it is sufficient that these sacred rites and prayers be carried out within several days 

(about 20) before or after the indulgenced act. Prayer for the Pope's intentions is left to the choice of the faithful, but an "Our 

Father" and a "Hail Mary" are suggested. One sacramental Confession suffices for several plenary indulgences, but a separate 

Holy Communion and a separate prayer for the Holy Father's intentions are required for each plenary indulgence. 6. For the 

sake of those legitimately impeded, confessors can commute both the work prescribed and the conditions required (except, 

obviously, detachment from even venial sin) 7. Indulgences can always be applied either to oneself or to the souls of the 

deceased, but they cannot be applied to other persons living on earth. 

 

Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała 

za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości - mówił o duszach czyśćcowych Pan Jezus do św. Faustyny. 

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Może być zupełny albo cząstkowy 

(darowanie części kary). Odpusty kojarzą się zwykle ze dniami patronów naszych parafii. Odpust zupełny można jednak 

uzyskać codziennie, wypełniając poniższe warunki. Kto może uzyskać odpust? Osoba ochrzczona, wolna od ekskomuniki, 

będąca w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności oraz posiadająca przynajmniej 

ogólną intencję  zyskania  odpustu. Ktoś taki musi dodatkowo spełnić 5 warunków: 1. przystąpić do spowiedzi 2. przystąpić 

do Komunii świętej 3. pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. (Po jednej spowiedzi 

sakramentalnej można uzyskać  wiele  odpustów  zupełnych.  Natomiast  po  jednej  Komunii  eucharystycznej i po jednej 

modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.) 4. być wolnym od jakiegokolwiek przywiązania 

do grzechu, nawet powszedniego. To ostatnie polega na świadomym i dobrowolnym stosowaniu tzw. drobnych grzeszków jako 

metody radzenia sobie w życiu. Jeżeli ktoś nie jest w pełni wolny od takiego przywiązania, może uzyskać się odpust cząstkowy. 

5. wypełnić jeden z poniższych warunków szczegółowych. Są to: A. pobożne odmówienie cząstki Różańca Świętego, w sposób 

ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele albo w kaplicy albo rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we 

wspólnocie wiernych B. czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury duchowej przynajmniej 

przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez władzę kościelną. Może to być słuchanie czytającego Biblię, także przez 

środki audiowizualne C. nawiedzenie i adorowanie Najświętszego Sakramentu przez pół godziny D. pobożne odprawienie 

Drogi Krzyżowej - przed stacjami prawnie erygowanymi - połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa - i 

przechodzeniem od stacji do stacji. Ci, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą odprawić nabożeństwa w sposób 

przyjęty zwyczajowo, mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez 15 minut będą pobożnie czytać i rozważać 

Mękę i Śmierć Pana Jezusa. E. pobożnie odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec 

Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Można to uczynić także w domu, 

jeśli z powodu choroby lub innej słusznej racji nie można wyjść z domu (dotyczy terytorium Polski). Istnieją ponadto liczne 

możliwości uzyskania odpustów w szczególnych dniach i okolicznościach. Odpusty można ofiarować we własnej intencji albo 

za zmarłych, niekoniecznie sobie znanych. W takim przypadku wystarczy ogólna intencja uzyskania odpustu za osobę zmarłą. 

Nie można zyskać odpustu za osobę żyjącą. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Drugi raz można 

uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

MASS INTENTIONS                
Sat., Mar. 16 –2nd Sunday of Lent/ 2 Niedziela WP 
5pm +Bill Pyontek (4)req. by wife Helen Pyontek 
 

Sun.,Mar. 17–2nd Sunday of Lent/ 2 Niedziela WP 
9am +Bill Pyontek(4)req.by daughter Janet Kalwa 
 

        10:30am  +Roman i Michał Ciurko 
                          O Bł. Boże dla Krzysztofa w dniu urodzin 
 

Mon., Mar. 18 –  7:00pm O zdrowie, Bł. Boże dla 
Huberta w rocanice 2 urodzin. 
 

Tues., Mar. 19 – Uroczystość Św. Józefa, ONMP 
                                7pm Józef Kurdyla 
 

Fri., Mar. 22 – 7pm   +Ks. Prał. Marian Balicki 
 

Sat., Mar. 23 – 3rd Sunday of Lent/3 Niedziela WP 
                  5pm   For spiritual healing in the Family 
 

Sun., Mar. 24 –3rd Sunday of Lent/3 Niedziela WP 
                   9am  +Howard Walsh (17th Ann.) 
 

                     10:30am  O Bł. Boże dla młodej mamy 
 

Mon., Mar. 25 – 7pm +Ks. Prał. Marian Balicki 
 

Fri., Mar. 29 – 7pm   ................................................................ 
 

Sat., Mar. 30 – 4th Sunday of Lent/4 Niedziela WP 
      5pm   +Ambrose, Marie, William & Bettte 
Kuretich, req. by Barbara Bonsiewich Quinby     
 

Sun., Mar. 31 –4th Sunday of Lent/4 Niedziela WP 
   9am  +Peter John Keane   
 

  10:30am  o Łaskę zdrowia i Bł. Boże dla chorej mamy 
O zdrowie , Boże Bł. i potrzebne łąski dla Józefa 
Postuszny w 70 rocznicę ur. – intencja od rodziny 
 

Mon., Apr. 1 – 7:00pm ……………………………………… 
 

Fri., Apr. 5 – Pierwszy Piątek Miesiąca  
            7pm   O zdrowie i Boże Bł. dla rodzin Pawlik i 
Prelich oraz o powrót do zdrowia dla Michała Szeli 

 

Sat., Apr. 6   – 5th  Sunday of Lent/ 5 Niedziela WP 
                  5pm +Josephine Sullivan 
                  7.30pm Wynagradzająca za zniewagi NMP 
 

Sun., Apr. 7  – 5th  Sunday of Lent/5 Niedziela WP 
                   9am  +Margaret Walsh (22 ann.) 
 

10:30am+Mirosława Lapińska, +Genowefa Ostrowska 
 

Mon., Apr. 8    –  7:00pm ……………………………………… 
 

Fri., Apr. 12   – 7pm  +Jan Brynczka 
 

Sat., Apr. 13  –  Palm Sunday 
                  5pm   + Peter John Keane 
 

Sun., Apr. 14   – Palm Sunday 
                   9am  +Josephine Sullivan 
 

               10:30am  +Scholastyka i Leopold Dziatkowscy 
  

Calendar / Kalendarz 
Sun., Mar. 17 11.30 am - Polski Gorzkie Żale  

Mon., Mar. 18 7pm-8.30pm 
7.30 Polski/ English 

Confession 
 Droga Krzyżowa/ Way of the Cross 

Tue., Mar. 19 7pm – Polska Msza 
 

 Solemn. of St. Joseph, Spouse of BVM 
Urocz. Św. Józefa, Oblubieńca NMP 

Fri., Mar. 22 7.30pm - Polski Droga Krzyżowa 

Sun., Mar. 24 11.30 am - Polski Gorzkie Żale 

Mon., Mar. 25 7pm-8.30pm 
7.30 Polski/ English 

Confession 
Droga Krzyżowa/ Way of the Cross 

Fri., Mar. 29 7.30pm - Polski Droga Krzyżowa 

Sun., Mar. 30 11.30 am - Polski Gorzkie Żale 

Mon., Mar. 31 7pm-8.30pm 
7.30 Polski/ English 

Confession 
Droga Krzyżowa/ Way of the Cross 

Fri., Apr. 5 7pm – Msza Św. 
7.30pm - Polski 

Pierwszy Piątek Miesiąca 
Droga Krzyżowa 

 PARISH INCOME   
March 10, 2019 

 

Regular 
Collection 

 

$2,114.00 

THANK YOU FOR YOUR 
GENEROSITY! 

  

 

Pastoral Visit/ Wizyta Kapłana 
Please know you can contact me if you 
are in need of Anointing of the Sick or 

Sacrament of Reconciliation. 
Domowa wizyta kapłana w celu 

otrzymania Sakr. Pokuty i 
Namaszczenia.  

Tel. 973-334-0139 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

03.11 – 04.08  7.00pm- 8.30pm 

Every 

Monday 
Każdy 

Poniedziałek 

      The way of the Cross 

Droga Krzyżowa 

 

Please return forms 

before March 30th, 2018. 

Proszę o zwrot form do 

30 III 2018. 

Every 

Wednesdays 

& Fridays 

@7.20pm 

LET US PRAY FOR THOSE WHO ARE ILL 
Mrs. Rosa Higa, Mr. Patrick Glennon, Mrs. 

Czesława Tararuj, Mr. Donald Kostka 

PLEASE PRAY FOR THOSE IN THE 
MILITARY 

Kevin Lukaszek 

 

Niedziela 

 

11.30 am 

Każda Środa 

& Piątek o 

godz. 7.20 

pm 

https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201502_odpusty.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201502_odpusty.html
http://www.seminarium.wroclaw.pl/php/Dokumenty/wykaz_odpustow.doc
http://www.seminarium.wroclaw.pl/php/Dokumenty/wykaz_odpustow.doc
http://www.seminarium.wroclaw.pl/php/Dokumenty/wykaz_odpustow.doc
http://www.seminarium.wroclaw.pl/php/Dokumenty/wykaz_odpustow.doc

