
Dążenie do pierwszeństwa, 
do pochwał, do zaszczytów jest 
chorobą duszy. Skłonność do 
porównywania się z innymi al-
bo do wybijania się kosztem 
drugich świadczy o tym, że nie 
potrafimy cieszyć się Panem, 
nie przyjmujemy Jego darów. 
Kto uczestniczy w Eucharystii z 
wiarą w nieskończoną i niepo-
wtarzalną miłość Jezusa, ten 
nie musi już szukać gdzie in-
dziej zaspokojenia swoich naj-
głębszych pragnień. Prostota, 
pokora, służba cechują tych, 
których Jezus wyzwolił. 

ks. Jarosław Januszewski,  
Oremus 
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 LITURGIA SŁOWA   
Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby  
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił 
do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by 
czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca;  
i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz  

i powie ci: Przyjacielu, przesiądź 
się wyżej; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbiesiad-
ników.  Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony,  
a kto się poniża, będzie wywy-
ższony”. Do tego zaś, który Go 
zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz 
obiad albo wieczerzę, nie 
zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych  
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie 
się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych”. - Oto słowo Pańskie. 

 

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT 
29 sierpnia 2016 r. o godzinie 20.00 w naszym kościele, w ramach świętowa-

nia odpustu parafialnego, szykuje się niezwykły koncert Jarosława Chojnac-
kiego. Swoją działalność artystyczną rozpoczął on na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych. Na początku grał i śpiewał pieśni religijne w chrześci-
jańskich kościołach. Równolegle komponował muzykę do klasycznych wierszy tak 
znakomitych poetów jak: Adam Asnyk, Anna Achmatowa, Julian Tuwim, Stani-
sław Grochowiak czy Federico Garcia Lorca. Wybrane przez Jarosława Chojnac-
kiego wiersze to klasyka poezji. Połączenie ich z muzyką i interpretacją wokalną 
umieściły Chojnackiego w gatunku muzycznym, jakim jest piosenka poetycka, po-
ezja śpiewana. 

W 1996 roku Jarosław Chojnacki został zakwalifikowany do udziału w Olsztyń- 
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skich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poe-
zję”. Otrzymał wówczas nieoficjalne wyróżnienie 
i zaproszenie do koncertu galowego. Od tego 
momentu można uznać, że artysta zaczął grać i 
śpiewać zawodowo, bowiem nie występował już 
tylko w konkursach, ale dzięki bogatemu repertu-
arowi, zaczął koncertować zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. Po czterech latach nieprzerwanych 
sukcesów festiwalowych, Jarosław wraz z auto-
rem wierszy, Krzysztofem Cezarym Buszmanem, 
zaczęli przygotowania do nagrania płyty pt. „Za-
bijanie czasu”. Została ona wydana w 2003 roku 
przez Polskie Radio, a w 2010 roku, nakładem 
wydawnictwa fonograficznego „Soliton”, ukazała 
się  reedycja płyty.  

Głos artysty i muzyka wykorzystywane są w filmach, między innymi w dokumencie o wybitnym poecie 
Krzysztofie Karasku i fabularnej produkcji w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego pt. „Małopole, czyli świat”,  
i w wielu innych produkcjach. Warto wymienić sukcesy i osiągniecia tego autora i wykonawcy.   

 
Oto niektóre z nich: 
Grand Prix - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Kuźnia”  
- Rybnik 1998 
Grand Prix - Poetyckie Okruchy Lata - Grudziądz 1998 
Grand Prix - II Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie?”  
-  Elbląg 1998 
Grand Prix - III Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa „Czy to jest kocha-
nie?”  -  Elbląg 1999 
Grand Prix - I Ogólnopolski Festiwal Laureatów „Trampolina”  
- Kraków 1999 
Grand Prix I Nagroda Publiczności - Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
Studenckiej „Łykend” – Wrocław  1999 
I miejsce i Nagroda Publiczności - IX Biłgorajskie Spotkania z Poezją  
Śpiewaną i Piosenką  
Autorską - Biłgoraj 1997  
I miejsce - XIX Festiwal 
Piosenki Turystycznej  

- Andrychów 1997 
I miejsce - Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny  
- Józefów 1998 
I miejsce - Reminiscencje Poezji Śpiewanej  
- Opole 1998         
I miejsce - V Ogólnopolski  Turniej Śpiewających Poezję  
- Radom 1998 
I miejsce i Nagroda Publiczności - Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski w kategorii poezji śpiewanej - Włocławek 1998 
I miejsca - Konkursy Recytatorskie Wojska Polskiego  
w kategorii piosenki poetyckiej w Ostródzie, Słupsku,  
Bydgoszczy, Bielsku Podlaskim 1999 - 2000  
Wyróżnienia - Olsztyn - Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe 
„Śpiewajmy Poezję” 1996, 1997, 1998 
Wyróżnienie - XXXIV Studencki Festiwal Piosenki  
- Kraków 1998           
Wyróżnienie - Festiwal Młodzieży Akademickiej „Fama”  
– Świnoujście 1998 
 

(zob. http://www.jaroslawchojnacki.com/pl/biografia) 



 

KATECHIZM KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
758 Aby zgłębić tajemnicę Kościo-
ła, trzeba rozważyć przede 
wszystkim jego początek w zamy-
śle Trójcy Świętej oraz jego stop-
niową realizację w historii. 
759 "Odwieczny Ojciec, najzupeł-
niej wolnym i tajemniczym zamy-
słem swej mądrości i dobroci, 
stworzył cały świat, postanowił 
podnieść ludzi do uczestnictwa  
w życiu Bożym", do którego po-
wołuje wszystkich ludzi w swoim 
Synu: "Wierzących w Chrystusa 
postanowił zwołać w Kościół 
święty". Ta "rodzina Boża" konsty-
tuuje się i urzeczywistnia stop-
niowo w ciągu kolejnych etapów 
historii ludzkiej, według postano-
wień Ojca: Kościół więc "zapowie-
dziany w figurach już od początku 
świata, cudownie przygotowany  
w historii narodu izraelskiego  
i w Starym Przymierzu, założony 
w czasach ostatecznych, został 
ukazany przez wylanie Ducha,  
a osiągnie swoje wypełnienie  
w chwale na końcu wieków". 

PRZYJACIELU, PRZESIĄDŹ SIĘ WYŻEJ  
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

w dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje 
nam pewną towarzyską poradę z za-
kresu savoir vivre’u, i to poradę dosyć 
dwuznaczną: jak przy pomocy cwane-
go chwytu osiągnąć prestiżową ko-
rzyść. Oczywiście, domyślamy się, że 
nie o to Chrystusowi chodziło! Wręcz 
przeciwnie, jest to lekcja pokory. Poję-
cie pokory jest nam chyba dość obce i 
nieznane. Często uważamy, że pokora 
polega na tym, że nie wolno być z sie-
bie zadowolonym ani też bronić swo-
jego zdania, że trzeba zawsze robić 
krok do tyłu z uniżonym ukłonem i 
pozwalać sobie skakać po głowie, a na 
dodatek „dwie matki ssać”. Oczywi-
ście, to tylko karykatura pokory, tak 
jak karykaturą pychy jest przekonanie, 
że polega ona na zadzieraniu nosa.  

W istocie pokora i pycha to postawa 
i zajęcie stanowiska człowieka wzglę-
dem Boga. Pokora polega na oddaniu 
pierwszeństwa Bogu, a pycha na zaję-
ciu pierwszego miejsca dla siebie. 
Człowiek pyszny uważa, że nie po-
trzebuje Boga, że sam potrafi stano-
wić o sobie i sam decydować, co jest 
dla niego dobre, a co złe. Uważa też, 
że zbawienie jest jego osobistym 
osiągnięciem i zasługą, że zbawia się 
sam, dzięki swemu postępowaniu. 
Wynika z tego, że Bóg jest w zasadzie 
niepotrzebny, że jest jakby arbitrem 
albo kibicem, który jedynie przypatru-
je się z boku, jak nam idzie.  

Człowiek pokorny natomiast zdaje 
sobie sprawę, że sam nic nie może, że 
zbawienie jest darem darmo danym 
przez Boga, i tylko przez Boga. Nie 
przypisuje sobie żadnej zasługi, nie 
rości sobie żadnych pretensji ani 

praw, bo wie, że miłość i miłosierdzie 
Boga są o wiele lepszą gwarancją 
zbawienia, niż własne zasługi, zabiegi 
i żądania. Dlatego też siebie samego, 
swoje życie i zbawienie, z zaufaniem 
powierza Bogu. A ponieważ dzięki 
wierze ma pewność zbawienia, wie 
już, ile zawdzięcza Bogu. Więc potra-
fi być wdzięczny, potrafi Boga uwiel-
biać, próbuje Go naśladować i żyć na 
co dzień Jego słowem i wolą, jak po-
wszednim pokarmem. Na tym polega 
prawdziwa pokora. 

Jej ilustracją są dalsze słowa Jezusa: 
Chcesz wyprawić przyjęcie? Nie za-
praszaj tych, którzy potrafią sobie sami 
dobrze radzić i w życiu nie zginą. Za-
proś tych, którzy sami nic nie mogą, 
nie mają możliwości, nie potrafią ci się 
odwdzięczyć, nie potrafią sobie „zała-
twić”. Będziesz wtedy podobny do 
Boga, który potrafi darmo i wielko-
dusznie dawać, nie dlatego, że liczy na 
rewanż czy własny interes, ale dlatego 
że jest miłosierny dla pokornych.  

Właśnie taka jest metoda Pana Boga 
i ekonomia zbawienia: jeśli Mi zau-
fasz i okażesz pokorę, możesz otrzy-
mać wszystko, co chcesz, a nawet 
więcej, niż potrafisz sobie wyobrazić. 
Jeśli natomiast spróbujesz obyć się 
beze Mnie i zechcesz sam zdobywać 
sobie życie wieczne, będziesz podob-
ny do owego zarozumiałego faryzeu-
sza, który ze wstydem musiał ustąpić 
z pierwszego miejsca, które samo-
wolnie sobie zajął.  

Być może trochę się nam to nie po-
doba. Bardziej przypada nam do gustu 
mit o Prometeuszu, który zbuntował 
się przeciwko bogom i wykradł im 
ogień życia. Jednakże Bóg chrześcijan, 

Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, 
jest Bogiem miłości, a nie zazdrosnym 
o swoje wpływy tyranem. Nie chce ni-
kogo upokarzać, lecz uszczęśliwić. Ale 
musimy Mu to umożliwić – bez naszej 
zgody i współpracy, bez gotowości i 
pragnienia przyjęcia daru zbawienia, 
dar ten będzie się tylko marnował. A 
my pozostaniemy na lodzie, sami ze 
sobą i swoją pychą. 

Ks. Mariusz Pohl 

 

DAR ODPUSTU 
 

Dziś przypada dzień Parafialnego 

Odpustu. Serdecznie zapraszamy 

wszystkich na Msze święte wg ustalo-

nego porządku o godz.: 7.00; 8.30; 

10.00; 11.30; 13.00; 18.30; 19.45. 

W godz. 14.00 – 18.00 będzie 

wystawienie Najświętszego Sakra-

mentu, zaś o godz. 15.00 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego.  

O godz. 18.30 – Msza św. kończąca 

czterdziestogodzinne nabożeństwo, 

któremu przewodniczy  

ks. prałat Wiesław Kądziela. 
 

Jak należy rozumieć i przeżywać 
dar odpustu zupełnego?  

Zobaczmy co na ten temat powie-
dział św. Jan Paweł II: 

Punktem wyjścia do zrozumienia isto-
ty odpustu jest bogactwo Bożego miło-
sierdzia, które objawiło się w krzyżu 
Chrystusa. Ukrzyżowany Jezus jest 
wielkim «odpustem» ofiarowanym 
przez Ojca ludzkości jako przebaczenie 
win i zaproszenie do synowskiego życia 
(por. J, 12-13) w Duchu Świętym. 

Jednakże dar ten, zgodnie z logiką 
przymierza, które stanowi centrum ca-
łej ekonomii zbawienia, nie może do 

nas dotrzeć, jeśli my sami go nie 
przyjmiemy i nań nie odpowiemy. 

W świetle tej zasady nietrudno zro-
zumieć, że pojednanie z Bogiem, z 
jednej strony opiera się na bezintere-
sownym i obfitym miłosierdziu, z dru-
giej oznacza żmudny proces, w którym 
człowiek uczestniczy przez swój oso-
bisty wysiłek, a Kościół przez swe 
dzieło sakramentalne. Aby uzyskać 
przebaczenie grzechów popełnionych 
po chrzcie, ów proces musi znaleźć 
swoje uwieńczenie w sakramencie po-
kuty, ale trwa on również po zakoń-
czeniu jego celebracji. Człowiek musi 



4 

 

być bowiem stopniowo «uzdrowiony» 
z negatywnych konsekwencji, jakie 
pozostawił w nim grzech, a które tra-
dycja teologiczna nazywa «karami»  
i «śladami» grzechu. 

Teza, że po uzyskaniu przebaczenia 
sakramentalnego należy jeszcze po-
nieść kary doczesne, mogłaby się wy-
dawać na pierwszy rzut oka niezbyt 
spójna. Stary Testament pokazuje nam 
jednak, że ponoszenie kar wynagradza-
jących po uzyskaniu przebaczenia jest 
czymś normalnym. Bóg bowiem, który 
mówi o sobie, że jest «miłosierny i li-
tościwy (...), przebaczający niegodzi-
wość, niewierność, grzech», dodaje: 
«lecz nie pozostawiający go bez uka-
rania» (Wj 34, 6-7). W Drugiej Księ-
dze Samuela król Dawid pokornie wy-
znaje, że popełnił grzech ciężki, dzięki 
czemu uzyskuje Boże przebaczenie 
(por. 2 Sm 12, 13), ale nie zwalnia go 
to od zapowiedzianej kary (por. 2 Sm 
12, 11; 16, 21). Ojcowska miłość Boża 
nie wyklucza kary, choć trzeba ją zaw-
sze pojmować w świetle miłosiernej 
sprawiedliwości, która przywraca na-
ruszony porządek dla dobra samego 
człowieka (por. Hbr 12, 4-11). W ta-
kim kontekście kara doczesna oznacza 
stan cierpienia człowieka, który cho-
ciaż jest już pojednany z Bogiem, po-
zostaje jeszcze naznaczony «śladami» 
grzechu, które nie pozwalają mu cał-
kowicie otwierać się na łaskę. Dlatego 
właśnie, aby uzyskać całkowite 
uzdrowienie, grzesznik wezwany jest 
do podjęcia drogi oczyszczenia, która 
doprowadzi go do pełni miłości. 

Na tej drodze miłosierdzie Boże wy-
chodzi człowiekowi naprzeciw i ofia-
ruje mu szczególną pomoc. Kara do-
czesna spełnia rolę «lekarstwa» w ta-
kiej mierze, w jakiej człowiek czuje 
się wezwany do głębokiego nawróce-
nia. Taki jest również sens «zadośću-
czynienia» wymaganego przez sa-
krament pokuty. 

Sens odpustów należy zatem odczy-
tać w kontekście pełnej odnowy czło-
wieka na mocy łaski Chrystusa Odku-
piciela przez posługę Kościoła. Histo-
rycznie wywodzą się one ze świado-
mości starożytnego Kościoła, który 
uważał, że może dać wyraz miłosier-
dziu Bożemu łagodząc kanoniczne po-
kuty zadane dla sakramentalnego od-
puszczenia grzechów. Jednakże temu 
łagodzeniu odpowiadało zawsze pod-
jęcie zobowiązań osobistych i wspól-
notowych, które zastępczo spełniały 
«uzdrowicielską» funkcję kary. 

Możemy teraz zrozumieć, że «odpust 
jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co 
do winy. Dostępuje go chrześcijanin 
odpowiednio usposobiony i pod pew-
nymi określonymi warunkami, za po-
średnictwem Kościoła, który jako sza-
farz owoców odkupienia rozdaje i pra-
womocnie przydziela zadośćuczynienie 
ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» 
(Enchiridion indulgentiarum, Normae 

de indulgentiis, Libreria Editrice Vati-
cana 1999, s. 21; por. KKK, 1471). 

Istnieje zatem skarb Kościoła, który 
poprzez odpusty jest niejako «rozdzie-
lany». Tego rozdzielania nie należy 

pojmować jako swego rodzaju mecha-
nicznej dystrybucji, tak jakby chodziło 
o «rzeczy». Jest ono raczej wyrazem 
pełnej ufności Kościoła, że jest wysłu-
chiwany przez Ojca, gdy ze względu 
na zasługi Chrystusa, a także – za Jego 
przyzwoleniem – na zasługi Matki Bo-
żej i świętych, prosi Go o zmniejszenie 
lub przekreślenie bolesnego aspektu 
kary, pogłębiając jej wymiar leczniczy 
poprzez inne rodzaje działania łaski. W 
niezgłębionej tajemnicy Bożej mądro-
ści ten dar wstawiennictwa może być 
użyteczny również dla wiernych zmar-
łych, którzy korzystają z jego owoców 
stosownie do swej sytuacji. 

Widzimy więc, że odpusty nie są ni-
gdy swoistą «zniżką» zwalniającą z ob-
owiązku nawrócenia, ale raczej stano-
wią pomoc w bardziej zdecydowanym, 
ofiarnym i radykalnym realizowaniu tej 
powinności. Jest ona tak ważna, że stan 
duchowy potrzebny do uzyskania odpu-
stu zupełnego wyklucza «wszelkie 
przywiązanie do jakiegokolwiek grze-
chu, nawet powszedniego» (Enchiri-

dion indulgentiarum, s. 25). 
Jest zatem w błędzie ten kto sądzi, że 

można otrzymać ten dar po wykonaniu 
kilku zwykłych czynności zewnętrz-
nych. Przeciwnie, są one wymagane 
jako wyraz nawrócenia i wsparcie na 
tej drodze. Ukazują w sposób szcze-
gólny wiarę w obfitość Bożego miło-
sierdzia oraz we wspaniałą rzeczywi-
stość komunii, którą Chrystus urze-
czywistnił, jednocząc z sobą w sposób 
nierozerwalny Kościół jako swoje Cia-
ło i Oblubienicę.       Św. Jan Paweł II 

 

O G Ł O S Z E N I A 
� Dziękujemy wszystkim Parafianom za pomoc w przygotowaniu odpustu parafialnego. 
� Zapraszamy na koncert wokalisty Jarosława Chojnackiego, który odbędzie się jutro, 29 sierpnia, 
o godz. 20.00. Koncert wpisuje się w obchody naszego odpustu parafialnego. 
� W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiedź św. od godz. 16:00, 
na którą szczególnie zapraszamy dzieci, a o godz. 17:00 Msza św.  
W sobotę o godz. 9:00 Msza o Niepokalanym Sercu Maryi, a po niej nabożeństwo. 
� Kancelaria parafialna otwarta jest od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.45. 
� Jest już dostępna księga intencji mszalnych na 2017 rok. Intencje można składać w kancelarii oraz zakrystii. 
� 77. rocznica wybuchu II wojny światowej przypada w czwartek, 1 września. Pamiętajmy w naszych modlitwach o 
poległych w obronie Ojczyzny. Módlmy się o pokój dla całego świata.  
� Spotkania dla ministrantów – w piątki o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy! 
� Kurs bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się w poniedziałek, 19.09. o godz. 19.30 w dolnym kościele. Zapisy 
w kancelarii i na pierwszym spotkaniu. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej.  
� W związku z jubileuszowym rokiem miłosierdzia, 17 września organizowana jest pielgrzymka autokarem  
z naszej parafii do Płocka – miejsca pierwszych objawień, jakie otrzymała św. Faustyna. Zbiórka przed wyjazdem będzie 
na tyłach kościoła na ul. Dzielnej o godz. 7.20, wyjazd o godz. 7.30. W programie jest zwiedzanie Płocka z przewodni-
kiem, a także Msza św. Koszt wynosi 50 zł. Zapisy u p. Wojciecha Pałgana. 
� W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela;  
w czwartek – wspomnienie bł. Bronisławy; w sobotę – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dr. Kościoła. 
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