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Czy Odpust Parafialny jest dla
mnie świętem?
W ciągu roku liturgicznego kaŜda parafia
przeŜywa uroczystość odpustową. W tym
dniu w sposób szczególny czci się patrona
parafii.
świętem
Odpust
parafialny
jest
patronalnym kościoła parafialnego, są to
jakby imieniny parafii. W pierwszych
wiekach chrześcijanie nie budowali
do
sprawowania
kultu.
kościołów
Eucharystię sprawowano w prywatnych
domach, które nazywano Kościołami
Domowymi. Od IV wieku, po uzyskaniu
wolności, chrześcijanie zaczęli budować
kościoły w miejscach, gdzie istniał kult
świętych, zwłaszcza męczenników. Dzięki
temu otrzymywały one swoich świętych
patronów. Starano się, aby w nowym
kościele znajdowały się relikwie świętego.
Dzień nadania tytułu kościołowi stawał się
świętem kościoła i parafii.
W czasach Średniowiecza budowa
nowego kościoła, a zwłaszcza ołtarza
wymagała posiadania relikwii jakiegoś
świętego. Święty, którego relikwie zdobyto
i umieszczono w ołtarzu stawał się
patronem kościoła, a dzień, w którym
wspominano w liturgii świętego patrona
stał się świętem kościoła i parafii z nim
związanej. W parafialne święto, oprócz
uroczystej Mszy św., organizowano
procesje, przedstawienia o Ŝyciu patrona,
zabawy i uczty.
W późniejszych wiekach uczestniczenie
w święcie patronalnym dawało równieŜ
moŜliwość uzyskania odpustów. Wtedy teŜ
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święto to zaczęto nazywać odpustem
parafialnym.
MoŜliwość
uzyskania
odpustów zmieniła charakter parafialnego
święta. Podkreślano konieczność pokuty i
nawrócenia.
Przed
uroczystością
odpustową
organizowano
specjalne
przygotowania, gdzie waŜne miejsce
zajmowała spowiedź.
Po Soborze Watykańskim II sprawę
parafialnych odpustów regulują zwykle
synody poszczególnych diecezji. Zwykle
podkreślają one, Ŝe święto patronalne
kościoła parafialnego naleŜy obchodzić
uroczyście, zachowując dotychczasowe
zwyczaje parafialne. NaleŜy takŜe dąŜyć
do wyrobienia właściwego zrozumienia
odpustu u wiernych. Wymaga to
skierowania całej uwagi duszpasterskiej na
przeŜycie duchowe święta patronalnego
parafii. Zachęca się do korzystania z
Sakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy
św., procesji oraz innych modlitwach
dziękczynnych i błagalnych. Główna Msza
św. celebrowana w odpust powinna być
ofiarowana za wszystkich parafian. Została
zachowana praktyka udzielania odpustu
związana
z
uczestnictwem
w
uroczystościach parafialnych.
Dla uzyskania odpustu wymagane są
zwykłe warunki:
1) wyznanie grzechów poprzez
przystąpienie do sakramentalnej
spowiedzi;
2) przyjęcie Komunii świętej;
3) modlitwa w intencjach Ojca świętego.
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Wszystkie inne zwyczaje i praktyki
zewnętrzne związane z parafialnym
odpustem mają znaczenie drugorzędne.
Odpust
parafialny,
czyli
święto
patronalne kościoła parafialnego jest
przede wszystkim świętem wspólnoty
wiernych tworzącej daną parafię. To
szczególny
czas
łaski
i
BoŜego
miłosierdzia. To dzień, w którym kaŜdy
wierzący ma okazję doświadczyć w sposób
bardzo konkretny łaski BoŜej miłości,
wyraŜającej się w darze odpustu.
Jeszcze nie tak dawno ogłoszenie o
odpuście parafialnym poruszało całą
parafię i mobilizowało wielu ludzi. Było to
przeŜycie dla całej parafii, miało wartość
duchową, ale równieŜ wartość w wymiarze
czysto ziemskim, dając okazję do spotkań
z rodziną i przyjaciółmi. Dziś, zwłaszcza w
większych miastach, wiele z tych tradycji
zanika. Dla wielu parafian nie jest to dzień
szczególny, bo przestał mieć dla nich
wartość.
Dlaczego więc stało się tak, Ŝe odpust dla
wielu z katolików przestał być świętem?
Stało się tak dlatego, Ŝe współczesny
człowiek coraz bardziej traci kontakt z
Bogiem. Interesuje go bardziej to, co jest
tutaj i teraz niŜ Ŝycie wieczne. Zabiegany,
zatroskany o doczesność nie myśli o
zbawieniu własnej duszy. Oddala myśl o
swojej śmierci. Nie troszczy się o miejsce
w Niebie dla siebie, bo mu się wydaje, Ŝe
jest to coś nieokreślonego, nieuchwytnego,
a ja przecieŜ muszę się kształcić, zarobić
na rodzinę, załatwić tyle innych spraw.
Tymczasem Chrystus mówi do swoich
uczniów:
„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić? czym

będziemy się przyodziewać? Bo o to
wszystko poganie zabiegają. PrzecieŜ
Ojciec wasz niebieski wie, Ŝe tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo (Boga) i o Jego
Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane. Nie troszczcie się więc o jutro, bo
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.”
(Ewangelia Mateusza 6, 31nn).
W tym roku odpust naszej Parafii,
obchodzony corocznie 1 października,
wypada w zwykły dzień pracujący.
Spróbujmy moŜe wyrwać się z piątkowych
obowiązków i przyjść do kościoła. To
dobry czas, Ŝeby w modlitwie zawierzyć
Bogu naszą codzienność i wszystkie
problemy. Warto skorzystać z oferty
Chrystusa, którą jest miłosierdzie dla
kaŜdego człowieka, choćby nie wiem jak
bardzo obciąŜonego grzechem.
W tym roku Msza Święta odpustowa
będzie jeszcze bardziej uroczysta ze
względu na Sakrament Bierzmowania,
który przyjmie młodzieŜ z naszej Parafii z
rąk Księdza Prymasa Józefa Glempa.
Przygotowywali się do tego przez cały rok
– zmagali się ze sobą, z róŜnymi
trudnościami, ale dzięki łasce Chrystusa
będą mogli otrzymać od Kościoła
sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
Módlmy się tego dnia równieŜ za nich, aby
w swoim Ŝyciu nie zrezygnowali z
Chrystusa, ale aby ta pieczęć Ducha
Świętego zawsze była dla nich pomocą w
walce z pokusami współczesnego świata.

Elwira Zwolińska
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Ogłoszenia archidiecezjalne:
Uroczysta Msza święta
Dnia 28 września 2010 r. (wtorek) w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o
godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta koncelebrowana przez KsięŜy Biskupów
zgromadzonych na Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem nowego Nuncjusza
w Polsce Arcybiskupa Celestino Migliore.
Na tę Mszę świętą Ksiądz Abp Kazimierz Nycz zaprasza kapłanów i wiernych
archidiecezji, a szczególnie wspólnoty i ruchy katolickie.

Pierwszy Warszawski Dzień Modlitwy RóŜańcowej
2 października 2010
Zapraszamy na Pierwszy Warszawski Dzień Modlitwy RóŜańcowej.
W ten sposób chcemy w całej archidiecezji odnowić cześć dla Matki BoŜej, oddawaną
poprzez róŜaniec.
g. 10.00 Tajemnice radosne - modlitwa warszawskich grup róŜańcowych w intencji rodzin
g. 11.00 Tajemnice Światła - modlitwa dzieci za rodziców
g. 12.00 Msza Św. - przewodniczy Ks. Abp Kazimierz Nycz
g. 13.00-14.00 przerwa na posiłek
g. 14.15 Tajemnice bolesne - modlitwa grup róŜańcowych w intencji małŜeństw i rodzin w
kryzysie
g. 15.00 koncert muzyki klasycznej w auli o. Jacka Woronieckiego
KRÓTKA SZKOŁA MODLITWY
16.00-18.30 Wykłady w auli o. Jacka Woronieckiego
18.45 Nieszpory z litanią dominikańską
19.30 Msza, a po niej Tajemnice chwalebne z prośbą o pokój serca dla studentów oraz
wszystkich zabieganych, pracoholików, szukających powołania, sensu Ŝycia, pracy, szczęścia,
udręczonych, szukających uzdrowienia na ciele i duszy, samotnych i porzuconych
21.00 Śpiew Akatyst
Wszystkie obchody odbywać się będą w kościele i klasztorze oo. Dominikanów na
warszawskim SłuŜewie: ul. Dominikańska 2
autobusy 117, 141, 189, 193, 401 (do przystanku NOSKOWSKIEGO)
metrem - do stacji SŁUśEW i dalej wzdłuŜ ul. Wałbrzyskiej (w kierunku cmentarza) ok. 15
minut.
_____________________________________________________________________
10 październik - X Dzień Papieski Jan Paweł II –
„Odwaga Świętości”
Zapraszamy na stronę: http://www.dzien-papieski.pl/
_____________________________________________________________________
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Ogłoszenia parafialne:
1. 1 października – odpust parafialny. W czasie uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 Ksiądz
Prymas Józef Glemp udzieli młodzieŜy z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.
Uroczystości odpustowe zostaną poprzedzone 40-godzinnym naboŜeństwem:
29.09 – wystawienie Najświętszego Sakramentu w godz. 9-18 oraz 19-20;
30.09 - wystawienie Najświętszego Sakramentu w godz. 9-18;
22-30.09 – Nowenna do św. Teresy od Dz. Jezus po wieczornej Mszy św.;
1. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w kaŜdą
pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.30. Po Mszy św. katecheza dla rodziców i dzieci w
Kaplicy Łazarza;
2. 3 października na wszystkich Mszach św. ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszka wygłosi
kolejną katechezę z cyklu rozwaŜań nad dziesięcioma przykazaniami.
3. 4 października o godzinie 20.00 spotyka się Rada Ekonomiczna
4. 10 października kazania na temat zagroŜeń, jakie niosą ze sobą sekty, wygłosi ks.
Sławomir Zaczek, krajowy asystent Ruchu Effatha
5. Z okazji wspomnienia Matki BoŜej RóŜańcowej odbędzie się koncert pieśni maryjnych w
wykonaniu trio wokalno-instrumentalnego w niedzielę 10 października po Mszy św.
wieczornej.
6. 14 października o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Nauczycieli i ich
Rodzin. Po Mszy św. Ksiądz Proboszcz zaprasza dyrekcje szkół i nauczycieli na spotkanie
przy herbacie na plebanii.
7. 18 października odbędzie się pielgrzymka maturzystów na Jasna Górę. Zgłoszenia do ks.
Andrzeja Grochowskiego
8. Od 1 października moŜna zamawiać wypominki i intencje Mszy świętych na następny rok
– w zakrystii i w kancelarii parafialnej
9. NaboŜeństwa róŜańcowe w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, w niedziele o
17.15, we wtorki dla dzieci o godz. 16.30 w Kaplicy Łazarza
10. Porządek mszy świętych – dni powszednie: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00;
11. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-11.00
oraz 16.00-18.00; czwartek:17.00-19.00.

Pozostałe ogłoszenia
KATECHEZY NEOKATECHUMENALNE
19 października godz. 19.30
W październiku rozpoczyna się w naszej Parafii nowy cykl katechez Drogi
Neokatechumenalnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października, a następne 22
października o godz. 19.30. Kolejne spotkania w kaŜdy wtorek i piątek o godz. 19.30.
Zachęcamy do udziału w tych spotkaniach wszystkich Parafian – tych mocnych w
wierze, jak równieŜ tych, którzy przeŜywają jakiekolwiek trudności. Zapraszajmy
naszych bliskich. Nie bądźmy obojętni wobec Miłości Boga!
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