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ODPUSTY

dpust jest darowaniem wobec
Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone ju¿ co do winy.
Mo¿e go uzyskaæ wierny, odpowiednio przygotowany - po wype³nieniu pewnych okreœlonych warunków przy pomocy Koœcio³a, który jako s³u¿ebnica
odkupienia autorytatywnie rozporz¹dza
i dysponuje skarbcem zadoœæuczynienia
Chrystusa i Œwiêtych. Odpustami s¹ czynnoœci wiernych, w wielu wypadkach ³¹cz¹ce
siê z jakimœ miejscem (np. koœcio³em) lub
z rzecz¹ (np. ró¿añcem).
WyobraŸmy sobie piêknie polakierowany blat sto³u czy jakiegoœ mebla. Pewnego dnia, ktoœ, nieroztropnie, wyla³ na ten
blat kwas. Szybko usuniêto z niego ¿r¹c¹
ciecz, jednak po wysuszeniu okaza³o siê, ¿e
chocia¿ nie by³o ju¿ ani grama kwasu, to
w miejscu rozlania powsta³ œlad, którego nie
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mo¿na ju¿ usun¹æ, jedynie poprzez
stolarskie zabiegi, ponowne szlifowanie i malowanie.
Podobnie jest z grzechami. Kiedy
grzeszymy, to wylewamy „kwas” grzechów na nasze dusze, czêsto oblewaj¹c
te¿ inne osoby. I chocia¿ wyspowiadamy siê i usuniemy ten trawi¹cy nasze dusze „kwas” grzechu, to jednak
nadal pozostaje w naszej duszy blizna s¹ to skutki grzechów, ich nastêpstwa,
tak jak nastêpstwem rozlania kwasu
jest plama na blacie. S¹ to wszystkie
sytuacje, które poprzez nasz grzech,
chocia¿ wyspowiadany, maj¹ skutki
w przysz³oœci. Na przyk³ad kiedy ktoœ
zabija drugiego cz³owieka, musi siê liczyæ, ¿e odpowiada nie tylko za zabójstwo, ale tak¿e poœrednio za sytuacjê
rodziny zamordowanego, która po
stracie ¿ywiciela rodziny, zmuszona
jest nieraz do grzesznego zdobywania
pieniêdzy na utrzymanie, czy nieodpowiedniego wychowania dzieci, alkoholizm wdowy, itp.
Odpusty s¹ po to, aby odpuœciæ nam
kary za grzechy. Skutki grzechów najczêœciej pomimo naszej wiedzy i przebaczenia w sakramencie spowiedzi,
powoduj¹ ró¿ne, negatywne skutki
w przysz³oœci. Koœció³ wychodzi nam
na szczêœcie na ratunek. Opieraj¹c siê
na prawie Boskim, udzielonym przez
samego Jezusa: „Piotrze, cokolwiek
zwi¹¿ecie na ziemi bêdzie zwi¹zane
w niebie, a co rozwi¹¿ecie, na ziemi,
bêdzie rozwi¹zane w niebie”, okreœli³
zbiór uczynków pobo¿nych, za których
sumienne wykonanie, mo¿na uzyskaæ
odpust za kary doczesne (darowanie
kar doczesnych). Wspomniane uczynki pobo¿ne (do nich zaliczamy równie¿

udzia³ we Mszy Œw. odpustowej), aby
mia³y moc odpustu musz¹ byæ po³¹czone z pewnymi warunkami:
(1) Odpust jest cz¹stkowy albo zupe³ny, zale¿nie od tego, czy uwalnia od
kary doczesnej nale¿nej za grzechy w
czêœci lub w ca³oœci. Odpust cz¹stkowy
jest oznaczany bez okreœlania dni lub
lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysi³ek i gorliwoœæ z jak¹ ktoœ
wykonuje dzie³o obdarzone odpustem
cz¹stkowym. Mianowicie zyskuj¹cemu odpust Koœció³ przydziela ze
swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez
wykonanie dobrej czynnoœci. St¹d tym
wiêcej bêdzie darowania, im wiêcej
gorliwoœci oka¿e osoba zyskuj¹ca
odpust. (2) Nikt nie mo¿e przekazywaæ innym osobom ¿yj¹cym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cz¹stkowe jak i zupe³ne mog¹ byæ
zawsze ofiarowane za zmar³ych na
sposób wstawiennictwa. (3) Odpust
zupe³ny mo¿na uzyskaæ tylko jeden w
ci¹gu dnia. Jednak¿e w momencie
œmierci wierny mo¿e uzyskaæ odpust
zupe³ny, chocia¿by tego dnia zyska³
ju¿ inny odpust zupe³ny. Odpust cz¹stkowy mo¿na uzyskaæ kilka razy
dziennie, chyba ¿e co innego jest
wyraŸnie zaznaczone. (4) Do uzyskania odpustu zupe³nego wymaga siê
wykonania dzie³a obdarzonego odpustem, oraz wype³nienia trzech nastêpuj¹cych warunków: a) spowiedŸ
sakramentalna, b) Komunia eucharystyczna, c) modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego. (5) Ponadto wymaga siê wykluczenia wszelkiego przywi¹zania do grzechu nawet
powszedniego. Jeœli brakuje pe³nej te-
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go rodzaju dyspozycji, albo nie zostan¹ spe³nione wyliczone warunki, wtedy odpust bêdzie tylko cz¹stkowy. (6)
Wypada, by Komunia œwiêta i modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego
mia³y miejsce w tym dniu, w którym
wykonuje siê dzie³o obdarzone
odpustem. (7) Po jednej spowiedzi sakramentalnej mo¿na uzyskaæ kilka odpustów zupe³nych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Œwiêtego zyskuje siê tylko jeden odpust
zupe³ny. (8) Warunek dotycz¹cy modlitwy w intencjach Ojca Œwiêtego wype³nia siê ca³kowicie przez odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaœ”.
Pozostawia siê wiernym swobodê wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z
ich pobo¿noœci¹. (9) Je¿eli do uzyskania odpustu zwi¹zanego z jakimœ
dniem wymagane jest nawiedzenie
koœcio³a lub kaplicy, to mo¿na go dokonaæ od po³udnia dnia poprzedzaj¹cego, a¿ do pó³nocy koñcz¹cej dzieñ
oznaczony.
ŒWIÊTA EWANGELIA
Mt 17,1-9
ezus wzi¹³ z sob¹ Piotra,
Jakuba i brata jego Jana
i zaprowadzi³ ich na górê
wysok¹, osobno. Tam
przemieni³ siê wobec
nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce,
odzienie zaœ sta³o siê bia³e jak œwiat³o.
A oto im siê ukazali Moj¿esz i Eliasz,
którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzek³ do Jezusa: Panie, dobrze, ¿e tu
jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Moj¿esza i jeden dla Eliasza. Gdy on
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jeszcze mówi³, oto ob³ok œwietlany
os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os:
To jest mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie, Jego s³uchajcie!
Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz
i bardzo siê zlêkli. A Jezus zbli¿y³ siê do
nich, dotkn¹³ ich i rzek³: Wstañcie, nie
lêkajcie siê! Gdy podnieœli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus
przykaza³ im mówi¹c: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a¿
Syn Cz³owieczy zmartwychwstanie.
OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1) Prze¿ywamy dzisiaj II Niedzielê
Wielkiego Postu - czas pokuty, refleksji nad stanem wiary i nawrócenia. 2)
Do wtorku trwa nowenna do Œwiêtego
Józefa. Zapraszamy na specjalne
nabo¿eñstwo w tych dniach, na godz.
17:30. 3) W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami wewn¹trz koœcio³a, wszelkie
Msze Œw. i nabo¿eñstwa od poniedzia³ku do pi¹tku odbywaj¹ siê w kaplicy na plebani. 4) W œrodê ODPUST
PARAFIALNY - uroczystoœæ patrona
naszej parafii - ŒW. JÓZEFA OBLUBIEÑCA NMP. Zapraszamy na uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ odpustow¹ na
godz. 18:00, której bêdzie przewodniczy³ J.E. Ks. Bp Marian B³a¿ej Kruszy³owicz, natomiast kazanie wyg³osi
Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman
- wyk³adowca Wydzia³u Teologicznego. Prosimy o pomoc w sprz¹taniu koœcio³a przed odpustem - w œrodê,
o godz. 15:00. 5) Droga krzy¿owa w pi¹tki: dla dzieci o godz. 17:00, dla
doros³ych o godz. 17:30 - w koœciele.
W zwiazku z trwaj¹cymi jeszcze pracami wewn¹trz koœcio³a, dziêkuj¹c za
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dotychczasow¹ pomoc, zwracamy siê
z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu
œwi¹tyni - w piatek, o godz. 15:00. 6)
Gorzkie ¿ale w ka¿d¹ niedzielê,
o godz,. 17:15. 7) W sobotê, w naszej
œwi¹tyni, ju¿ po raz kolejny bêdzie
mia³a miejsce PIELGRZYMKA MÊ¯CZYZN. O godz. 12:00 rozpocznie siê
uroczysta Msza Œw. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Mariana B³a¿eja
Kruszy³owicza, natomiast kazanie wyg³osi, podobnie jak podczas Odpustu,
Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.
Zapraszamy wszystkich mê¿czyzn,
którzy chc¹ poœwiêciæ siebie i swoje rodziny Œw. Józefowi - patronowi
mê¿czyzn, ojców i opiekunów, uzyskuj¹c jego potê¿ne wstawiennictwo
w niebie. 8) Dziêkujemy naszym dobroczyñcom i ofiarodawcom za wsparcie modlitewne i materialne. Zapewniamy o naszej pamiêci modlitewnej. W ubieg³¹ niedzielê na Fundusz
Remontowy Koœcio³a zebrano 7.566
z³. 9) Serdecznie zapraszamy na konferencjê „Biblia o finansach”, która odbêdzie siê 5 kwietnia, w godzinach
9:00 - 16:00, w Auli Wydzia³u Teologicznego przy ul. Papie¿a Paw³a VI.
Podczas wyk³adów podjêty bêdzie
temat: Jak w obecnych czasach, gdy
tak ³atwo o utratê pracy lub gdy doœwiadczamy wielu zmartwieñ z powodu trudnej sytuacji materialnej, ¿yæ
w wolnoœci finansowej bez zaci¹gania
d³ugów. Warto nam w takiej sytuacji
Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70-115 Szczecin
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poznaæ wolê Boga. W przysz³¹ niedzielê bêdzie mo¿na nabyæ bilety na konferencjê (40 z³ od osoby lub 70 z³ od
ma³¿eñstwa oraz dla zainteresowanych 15 z³ od osoby za obiad); 10) Solenizantom i jubilatom rozpoczêtego
tygodnia ¿yczymy wszelkich potrzebnych ³ask Bo¿ych, opieki Œwiêtych Patronów, a wszystkim tu obecnym nieustannej opieki Matki Bo¿ej
i Œwiêtego Józefa - Opiekuna naszego
Sanktuarium.
INTENCJE MSZALNE
Ndz (16.03.2014) 7.00 + Danuta (3);
8.30 + Stanis³aw Czernik; 10.00 + Konstancja, Brunon, Maria; 11.30 CHRZTY; 13.00 +
Edmund Przybylak (25), Gabriela Przybylak; 14.00 + Czes³awa G³ogowska (12);
18.00 + Czes³awa, Stanis³aw Krupiñscy,
Józef, Jan Domañscy; 19.00 + Grzegorz
Urban; PN (17.03.) 7.00 Miros³aw Pañka;
18.00 + W³adys³aw, Zofia Sejda (20); WT
(18.03.) 7.00 + Józefa Rudecka (1); 18.00
O zdrowie i b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Izy
w dniu urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
i opiekê Matki Bo¿ej dla ca³ej rodziny; ŒR
(19.03.) 7. 0 0 Józef Pyzara; 18. 0 0
ODPUST I - W intencji znalezienia dobrego mê¿a dla Agnieszki; II + Józef Korpanty; III + Józef, Barbara Kaszyca, Grzegorz Czechowicz; CZ (20.03.) 7.00
(brak); 18.00 + Stanis³awa Cieœlewicz (22);
PT (21.03.) 7.00 (brak); 18.00 Z okazji 20.
urodzin wnuczki ofiarodawcy; SB
(22.03.) 7.00 (brak); 18.00 Urodzinowa
Jêdrzeja.
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