
 

 
DAR ODPUSTU ZA ZMARŁYCH 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kapli-
cę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w 
Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi wa-
runkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite 
darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. 
Ponadto wypełniając określone warunki, może-
my uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopa-
da za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie 
cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz 
dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 
2. Być w stanie łaski uświęcającej. 
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła po-
przez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz 
modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

 
JAK POMÓC ZMARŁYM? 
 

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św. 
2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec 
nas zawinił. 
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty. 
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek. 
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„ Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych,  

aby byli od grzechu uwolnieni”  

 (2 Mach 12,46) 

 

WYPOMINKI MODLITEWNE  
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PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE I DRUKOWANYMI LITERAMI.  

IMIONA I NAZWISKA W MIANOWNIKU. 
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