Parafia Rzymskokatolicka pw. �w. Micha�a Archanio�a w Starejwsi
Og�oszenia

<h2>Porz�dek Mszy �wi�ych i Nabo�e�tw</h2><p align="justify"><img src="images/stories/kosciol.jpg" alt=" "
hspace="5" vspace="5" width="145" height="177" align="left" /></p><p align="justify"> </p><p
align="justify"><font color="#ff0000"><strong>NIEDZIELA - Ko�ció� parafialny:</strong> </font><strong><font
color="#ff0000">7.30, 9.30, 13.00</font></strong><strong><font color="#ff0000">;</font></strong><strong><font
color="#ff0000"> Kaplica (Huta Gruszczyno): 11:30.</font></strong></p><p align="justify"> </p><p
align="justify"><font color="#666666"><strong>DZIE�POWSZEDNI:</strong> <strong>7.30, 18.00 (od 1
pa�dziernika do ko�a marca o 17.00).</strong> </font></p><p align="justify"><br /><font
color="#800080"><strong>KONFESJONA�:</strong> rano od godz. 7.15 – 7.30 po po�udniu od godz. 17.45 – 18.00
</font></p><p align="justify"><br /><font color="#008000"><u><strong>NABO�E�TWA:</strong></u>
<strong>Ró�a�owe</strong> (Ko�ció�) godz. 16:30 (Kaplica) godz.15:00 <strong>Majowe</strong> (Ko�ció�):
godz. 17:30 (Kaplica) godz. 16:00</font></p><p align="justify"> </p><p align="justify"> </p><p align="justify">
</p><p align="justify"> </p><p align="justify"> </p><p align="justify"><strong><u>KANCELARIA
PARAFIALNA:</u> </strong><strong> </strong></p><p align="justify"> </p><p
align="justify"><strong>Czynna:</strong></p><p align="justify"> </p><p align="justify">Wtorek - Sobota</p><p
align="justify"><strong>godz. 8.00 - 9.00</strong></p><p align="justify"> </p><p align="justify">Pi�tek i Sobota
</p><p align="justify"><strong>Po Mszy �w. wieczornej.</strong> </p><p align="justify"> </p><p
align="justify">Wyjazdy do chorych ustalamy odpowiednio wcze�niej. </p><p align="justify"> </p><p
align="justify"><u>W okresie wakacyjnym, kancelaria jest czynna tylko bezpo�rednio po Mszach
�wi�ych.</u></p><p align="justify"> </p><p align="justify">Spisywanie protoko�ów przedma��e�kich, odbywa
si�po wcze�niejszym umówieniu. </p><p align="justify"> </p><p align="justify"><strong><strong>W niedziele i
�wi�a kancelaria parafialna - NIECZYNNA!!! </strong></strong></p><p align="justify"> </p><p
align="justify"><strong><strong><br /></strong></strong><font size="4"><img src="images/stories/Chrzest.jpg"
alt=" " hspace="5" vspace="5" width="157" height="138" align="left" /></font><strong><u><font
size="4">SAKRAMENT CHRZTU:</font></u> <br /><strong>W celu udzielenia sakramentu chrztu
nale�y:</strong> <br /><strong>1.</strong> Rodzice po urodzenia dziecka powinni zg�osi�je do chrztu jak
najszybciej w parafii zamieszkania rodziców. (Nie pó�niej ni� 3 miesi�ce od urodzenia dziecka). <br
/><strong>2.</strong> Rodzice przynosz� Akt Urodzenia dziecka z USC. <br /><strong>3.</strong> Rodzice
powinni okaza�dokument zawarcia �lubu ko�cielnego. <br /><strong>4.</strong> Rodzice dostarczaj�
za�wiadczenie, �e chrzestni s� osobami wierz�cymi i praktykuj�cymi – dotyczy to osób mieszkaj�cych poza
parafi� chrztu dziecka. (patrz pkt. 8 i 9) <br /><strong>5.</strong> Chrzest udzielany jest uroczy�cie w ka�d� II
niedziel�miesi�ca na Mszy �w. o godz. 13.00. <br /><strong>6.</strong> Dziecko ma prawo do uroczystego chrztu w
ko�ciele parafialnym, gdy� staje si�wtedy dzieckiem Bo�ym, cz�onkiem Chrystusowego Ko�cio�a i cz�onkiem
wspólnoty parafialnej.<br /><strong>7.</strong> Chrztu w nag�ych przypadkach (powa�na choroba dziecka, a w
przypadku zagro�enia �ycia) udziela si�natychmiast. <br /><strong>8.</strong> Rodzice chrzestni mieszkaj�cy
poza parafi� dostarczaj� od swego ksi�za proboszcza za�wiadczenie o tym, �e s� katolikami wierz�cymi i
praktykuj�cymi. <br /><strong>9.</strong> Rodzice, chrzestni, najbli�sza rodzina – powinni w intencji dziecka
ochrzczonego przyj��Komuni��w. podczas mszy �w., któr� uroczy�cie ofiarujemy za nowych parafian. <br
/><strong>10.</strong> Do chrztu potrzebna jest bia�a szata oraz �wieca chrzcielna. <br /><strong>11.</strong>
Rodzice i chrzestni oczekuj� na uroczyste wprowadzenie w g�ównych drzwiach ko�cio�a. <br
/><strong>12.</strong> Rodzice (i chrzestni – o ile mog�) – uczestnicz� w katechezie chrzcielnej – w sobot
poprzedzaj�c� chrzest po Mszy �w. porannej o godz. 7:00. <br /><strong>13.</strong> Zdj�ia mo�e wykona
tylko jeden fotograf uprawniony (posiadaj�cy dokument z Kurii diecezjalnej) – po wcze�niejszym zg�oszeniu si�w
zakrystii. <br /><br /><u><strong>Uwaga:</strong></u> <br /><strong>�wiadkiem chrztu zgodnie z Prawem
Kanonicznym i zwyczajem:</strong> <br /><strong>1.</strong> Nie mog� by�osoby niewierz�ce. <br
/><strong>2.</strong> Nie mog� by�osoby niepraktykuj�ce wiary katolickiej. <br /><strong>3.</strong> Nie mog�
by�osoby niebierzmowane. <br /><strong>4.</strong> Nie mog� by�osoby �yj�ce w konkubinacie, np. �yj�ce w
zwi�zku cywilnym lub tzw. partnerskim. <br /><strong>5.</strong> Nie mog� by�osoby innych religii.
</strong></p><p align="justify"><strong>6. Nie mog� by�osoby nie maj�ce uko�zonych katechez
parafialnych.</strong></p><p align="justify"> </p><p align="justify"> </p><p align="justify"><img
src="images/stories/artykul_50.jpg" alt=" " hspace="5" vspace="5" width="157" height="117" align="left"
/><strong><u><font size="4">SAKRAMENT MA��E�TWA</font></u>: <br /><strong>Ogólne informacje dla
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narzeczonych:</strong> <br /><strong>1.</strong> Ma��e�two sakramentalne mog� zawrze�katolicy wierz�cy i
praktykuj�cy. W zwi�zek ma��e�ki mog� wej��osoby p�ci przeciwnej, stanu wolnego pragn�ce zawrze
sakrament ma��e�twa zgodnie z nauk� Ko�cio�a Katolickiego: trwa�e, wy��czne i wierne. <br
/><strong>2.</strong> �wiadkami sakramentu ma��e�twa mog� by�osoby: <br /><strong>-</strong> doros�e –
posiadaj�ce dowód osobisty (potrzebny podczas �lubu) <br /><strong>-</strong> bierzmowane <br
/><strong>-</strong> wierz�ce i praktykuj�ce (przyst�uj� w czasie �lubu do komunii �w.) <br /><strong></strong>�wiadkami sakramentu ma��e�twa nie mog� by�osoby niepraktykuj�ce, �yj�ce w konkubinacie lub
innej wiary. <br /><strong>-</strong> Zapraszaj�c na �lub – pro�my naszych wierz�cych go�ci, aby uczestniczyli
w ca�ej mszy �w. i w intencji nowo�e�ów przyj�i Komuni��w. <br /><strong>W celu zawarcia sakramentu
ma��e�twa nale�y:</strong> <br /><strong>1.</strong> Zg�osi�si�nie pó�niej ni� 3 miesi�ce przed dniem
�lubu. <br /><strong>2.</strong> Mie�uko�zone 18 lat i dowód osobisty. <br /><strong>3.</strong> Posiada
aktualn� metryk�chrztu – dotyczy osoby ochrzczonej poza parafi� �lubu. <br /><strong>-</strong> Metryka do
�lubu jest wa�na tylko 3 miesi�ce. <br /><strong>-</strong> Na metryce musi by�odnotowany sakrament
bierzmowania. <br /><strong>- </strong>Pomi�zy metryk� a dowodem to�samo�ci nie mo�e by�rozbie�no�ci w
nazwisku, imionach czy datach. Rozbie�no�ci nale�y wyja�ni�i usun��w parafii wydaj�cej metryk�chrztu. <br
/><strong>4.</strong> �wiadectwo szkolne z ostatniej klasy gimnazjum (osoby, które nie chodzi�y do gimnazjum
dostarczaj� �wiadectwo z ostatniej klasy szko�y podstawowej) i z ostatniej klasy szko�y �redniej. <br
/><strong>5.</strong> �wiadectwo katechezy przed�lubnej (Kurs przedma��e�ki) <br /><strong>6.</strong> Na
drugie spotkanie nale�y dostarczy�dokumenty z USC – do zawarcia ma��e�twa konkordatowego. <br
/><strong>7.</strong> Osoba z poza parafii prosi o zapowiedzi do parafii swego zamieszkania. <br
/><strong>8.</strong> Narzeczeni po pierwszej rozmowie udaj� si�do Poradni Rodzinnej w W�rowie (w I i III
niedziel�miesi�ca po mszy o godz. 9.00). </strong></p><p align="justify"><strong><strong>9.</strong> Kamerowa
i zdj�ia mo�e wykona�tylko jeden fotograf uprawniony (posiadaj�cy dokument z Kurii diecezjalnej) – po
wcze�niejszym zg�oszeniu si�w zakrystii. <br /><u><strong>Uwaga:</strong></u> <br /><strong>1.</strong>
Spraw przedma��e�kich nie zg�asza si�drog� telefoniczn� ani listown�, ale wy��cznie osobi�cie w godzinach
urz�owania Kancelarii parafialnej. <br /><strong>2.</strong> Osoby po rozwodzie cywilnym, wdowcy lub wdowy,
osoby po uniewa�nionym ma��e�twie – dostarczaj� dodatkowo dokumenty stwierdzaj�ce stan wolny.
</strong></p><p align="justify"><strong><br /><br /></strong><img src="images/stories/pogrzeb4.jpg" alt=" "
hspace="5" vspace="5" width="157" height="119" align="left" /><strong><u><font size="4">POGRZEB</font>:</u>
<br /><strong>Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii maj� prawo:</strong> <br /><strong>1.</strong> Katolicy
wierz�cy i praktykuj�cy. <br /><strong>2.</strong> Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy �w.
niedzielnej i �wi�tecznej, przyjmowali Komuni��w., przyst�owali do spowiedzi �w. <br /><strong>3.</strong>
Katolicy zaopatrzeni za �ycia sakramentami (przyj�i �wiadomie namaszczenie chorych i Komuni��w. – np.
wiatyk) <br /><strong>4.</strong> Pogrzeb powinien odby�si�w parafii zamieszkania osoby zmar�ej, za�
pochówek na wybranym zgodnie z wol� zmar�ego cmentarzu – za zgod� ksi�za proboszcza parafii zamieszkania
osoby zmar�ej. <br /><u><strong>Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:</strong></u> <br
/><strong>1.</strong> Akt Zgonu – potwierdzony przez USC. <br /><strong>2.</strong> Za�wiadczenie o
Namaszczeniu chorych. <br />Je�li zgon nast�pi� w szpitalu – za�wiadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.
<br /><br /></strong><u><strong><font size="4">Katecheza parafialna i kurs przedma��e�ki</font></strong></u>
</p><p align="justify"><strong>W pi�tki, po wieczornej Mszy �wi�ej, w naszej parafii, odbywa si�katecheza
parafialna, po��czona z kursem przedma��e�kim. Spotkania odbywaj� si�przez ca�y rok wy��czaj�c Adwent
i Wielki Post. Tel. kontaktowy: 25 691 94 33.</strong></p><p>
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