Kronika parafialna
1 wrzeœnia – rozpoczêliœmy nowy rok
szkolno – katechetyczny. Wieczorna
Msza Œwiêta sprawowana by³a w intencji ofiar
II Wojny Œwiatowej.
6 wrzeœnia – pielgrzymi, którzy wêdrowali w tym roku na
Jasn¹ Górê pod przewodnictwem ksiêdza
Marcina, mieli swoje popielgrzymkowe
spotkanie w salce katechetycznej.

14 wrzeœnia – obchodziliœmy nasz
tradycyjny odpust Podwy¿szenia Krzy¿a. Podczas sumy odpustowej sprawowanej
przez Ksiêdza Biskupa
Diecezjalnego zosta³
odczytany specjalny
dokument Stolicy
Apostolskiej, który
powiêksza mo¿liwoœæ
uzyskiwania odpustów zupe³nych w naszym Sanktuarium.

11 wrzeœnia – o godzinie
19 m³odzie¿ naszej parafii
spotka³a siê na specjalnej
Mszy Œwiêtej, której przewodniczy³ ksi¹dz Damian.
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16-18 wrzeœnia – dzieci
naszej parafii prze¿ywa³y triduum ku czci œwiêtego Stanis³awa Kostki.
19 wrzeœnia – prze¿ywaliœmy odpust Matki Bo¿ej
Bolesnej. G³ówne uroczystoœci mia³y miejsce na Placu
Jana Paw³a II, a przewodniczy³ im Ksi¹dz Biskup Diecezjalny.

13 wrzeœnia – grupa pielgrzymów z ksiêdzem Krzysztofem uda³a siê autokarem
na odpust Matki Bo¿ej Królowej Pomorza do Piaseczna.
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„Salus Populi Romani” - Wizerunek
z Bazylik Matki Bo¿ej Wiêkszej w Rzymie

Chwila wspomnieñ

Jedna z naszych parafianek powiedzia³a
niedawno, ¿e bardzo lubi przychodziæ do swojego parafialnego koœcio³a, poniewa¿ dzieje siê
tam wiele ciekawych rzeczy. Nietrudno nie

przyznaæ jej racji, jeœli spojrzy siê chocia¿by
na to, co dzia³o siê w minionym miesi¹cu wrzeœniu. Pocz¹tek wrzeœnia to oczywiœcie czas
inauguracji nowego roku szkolnego i katechetycznego oraz modlitwy w intencji ofiar drugiej
wojny œwiatowej. Od tego roku pragniemy zaprosiæ m³odzie¿ do uczestnictwa w specjalnej
Mszy Œwiêtej, w ka¿dy drugi pi¹tek miesi¹ca o
godzinie 19. Pierwsza Msza cieszy³a siê doœæ
sporym zainteresowaniem m³odych. Mamy nadziejê, ¿e z ka¿dym miesi¹cem bêdzie ich przybywaæ coraz wiêcej.
Odpust Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
na d³ugo zapisze siê w pamiêci mieszkañców
naszej parafii. Tego bowiem dnia, przewodnicz¹cy koœcierskim uroczystoœciom Ksi¹dz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga, odczyta³
specjalny reskrypt Penitencjarii Apostolskiej.
Reskrypt dotyczy³ mo¿liwoœci uzyskania odpustu zupe³nego w nastêpstwie wiêzi duchowej, która powsta³a miêdzy Sanktuarium Mat2

ki Bo¿ej Królowej Rodzin a Bazylik¹ Papiesk¹
Najœwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej w Rzymie, pierwsz¹ œwi¹tyni¹ poœwiêcon¹ Najœwiêtszej Bo¿ej Rodzicielce.
Na mocy specjalnych przywilejów, otrzymanych od Ojca Œwiêtego, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami dla bior¹cych udzia³
w nabo¿eñstwach w koœcierskim sanktuarium
w nastêpuj¹ce dni:
- w dniu tytu³u Bazyliki Liberiañskiej – 5
sierpnia
- w dzieñ tytu³u samego Sanktuarium
- w liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej
Maryi Panny
- raz w roku w dniu wybranym dowolnie
przez jakiegokolwiek wiernego
- w dniu przybycia w grupie pielgrzymkowej do koœcierskiego sanktuarium
Tegoroczny odpust Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego – jak zauwa¿y³ Ksi¹dz Biskup -

by³ swoistego rodzaju preludium do zbli¿aj¹cych siê uroczystoœci 800-lecia istnienia parafii Œwiêtej Trójcy oraz czterechsetlecia pobytu kopii obrazu Matki Bo¿ej Œnie¿nej w KoGWIAZDA PRZEWODNIA

Sakrament Chrztu œw. przyjêli...
Patrycja Kryzel,
Klaudia Landowska,
córka Krzysztofa i Barbary córka Grzegorza i Aleksandry
Piotr Sosnowski,
Fabian Litwin,
syn Kamila i Justyny
syn Piotra i Iwony
Bart³omiej Plottke,
Jan Dargacz,
syn £ukasza i Lucyny
syn Tomasza i Magdaleny
Antoni Migiel,
Dominik Gi¿ewski,
syn Macieja i And¿eliki
syn Piotra i Moniki
Szymon Król,
Magdalena Szymichowska,
syn Janusza i Joanny
córka S³awomira i Wiolety
Maja ¯ynda,
Jessica Polak,
córka Seweryna i Beaty
córka Szymona i Ireny
Julia Mas³owska,
Ignacy Dydjow,
córka £ukasza i Justyny
syn Mariusza i Jaros³awy
Sebastian Zabrocki,
Oskar Kuchnowski,
syn Dariusza i Anny
syn Grzegorza i Wies³awy
Eryk Polak,
Julia Zwara,
syn Aleksandra i Magdaleny
córka Rafa³a i Haliny
Sonia Kropkowska,
Kacper Niklas,
córka Jana i Moniki
syn Andrzeja i Justyny
Katarzyna Kamiñska,
Jakub Pa³asz,
syn Rados³awa i Magdaleny córka Kazimierza i Justyny
Bart³omiej Kurszewski,
Mi³osz Dobek,
syn Roberta i Justyny
syn £ukasza i Weroniki
Wiktor Piaskowski,
Arkadiusz Balewski,
syn Arkadiusza i Anety
syn Kamila i Anny
Lena Mielewczyk,
Gracjan Walkowski,
córka Romana i Aldony
syn Piotra i Angeliki
Lilianna Jeszka,
£ucja Rzyska,
córka Roberta i Magdaleny
córka Stanis³awa i Hanny
Michalina Majkowska,
Szymon Zielke,
córka Piotra i Ma³gorzaty
syn Tomasza i Beaty
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troski o nie. Ruch wiat o - ycie jest
darem dla rodzin. Mo e nie wszystkim
dane jest zrozumie charyzmat tego
Ruchu, lecz cz owiek potrzebuje Wspólnoty i w niej atwiej buduje ycie Bo e.
Dzi kuj c Maryi za aski nam dane, prosimy jednocze nie, aby my na nowo
pragn li
charyzmatem Ruchu wiao – ycie, gdzie Jezus jest wiat em
przenikaj cym nasze drogi. Aby my
kochali Ko ció i dok adaj c sta ej troski wzrastali w formacji. Formacja to
dojrza e stawanie w prawdzie przed
Bogiem, przed bli nim i przed sob . O
tym przes aniu przypomnia nam w homilii ks. Przemys aw Szulc. Mówi c, e
Mi
to umiej tno , a Bóg jest gwarancja wolno ci. Komu mog zaufa ?
Komu wierzy ? Có mo e ocali , jak
nie Mi
. Przybywamy, aby w zjednoczeniu z Sercem Matki zanosi pro by i modlitwy za nas i za kap anów. W
rozpoczynaj cym si Roku Kap skim
trzeba nam b aga o wi tych kap anów
i modli si za tych, którzy jak my wszyscy gubi si czasami. Bogu niech b
dzi ki za dar Matki Ko cio a. Bogu
niech b
dzi ki za tych, których zawo po imieniu i którzy odpowiedzieli
na Jego wo anie wybieraj c wi te powo anie s by w Ko ciele. By mo e
wiat inne wzorce podpowiada, lecz tylko jedna droga jest prawdziwa i to jest
powód by i do Maryi, dzi kowa ,
aga i ask uprosi . Zjednoczeni z
Bogiem rado odczuwamy. Jak dobrze
nam razem by u Dobrej Mamy”.
10

Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...
£ukasz Wegner i Kornelia Reszczyñska
Bart³omiej Biber i Ewa Bronk
Markus Lindler i Ma³gorzata Zieliñska
Waldemar Narloch i Bo¿ena Wica
Rafa³ Nieznañski i Ma³gorzata Kerlin
Jaros³aw Plichta i Magdalena Szczepañska
Krzysztof Rekowski i Anna Krapkowska
Karol Jutrzenka Trzebiatowski i Lucyna Reszka
£ukasz Zieliñski i Hanna Kerlin
Waldemar Doczyk i Marta Wiœniewska
Marian Laska i Dorota Formela
£ukasz Mas³owski i Justyna Sikorska
Rafa³ Górski i Natalia Kie³pin
£ukasz Nosek i Sabina Werra
Adam Czech i Magda Babiñska
Krystian Breski i Beata Reclaf
Leon Bonik i Bernadeta Marcholewska
Pawe³ Klawikowski i Barbara Kubiszewska
Robert Kurszewski i Justyna Sebastianowicz

Odeszli do Pana...
Lidia Gierszewska, ul. Kartuska, l. 77
Irena Pfeiffer, ul. Œwiêtojañska, l. 86
Anna Rekowska, ul. Reymonta, l. 85
Marianna Armatowska, ul. Wita Stwosza, l. 95
Stefan £osiñski, Lizaki, l. 75
Jaros³aw Dering, ul. Kolejowa, l. 43
Ludwika Biernat, ul. Kasztanowa, l. 71
Wanda Pob³ocka, ul. Staszica, l. 90
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œcierzynie. Tradycyjnym dope³nieniem uroczystoœci odpustowych by³a droga krzy¿owa ulicami miasta z udzia³em kap³anów, sióstr zakonnych i licznie
zgromadzonych wiernych. Po
zakoñczonej drodze krzy¿owej
w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Bolesnej odby³ siê monta¿ s³owno – muzyczny „Kocham ciê
¿ycie”, przygotowany przez
Ko³o Przyjació³ ¯ycia.
Bardzo cieszymy siê z du¿ej frekwencji
dzieci na tradycyjnym Triduum ku czci Œwiête-

go Stanis³awa Kostki. Triduum jak zwykle by³o
wspaniale przygotowane i bez w¹tpienia nikt
na nim nie móg³ siê nudziæ. W
tym miejscu chcielibyœmy
bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tych rekolekcji dla dzieci.
Trwa miesi¹c paŸdziernik, a wiêc zapraszamy na
nabo¿eñstwa ró¿añcowe do
koœcio³a oraz do odmawiania ró¿añca w rodzinach.
Ks. Krzysztof

Tajemnica Ró¿añca Œwiêtego
Wielu z nas zadaje sobie w tych
dniach pytanie: co sprawia, e ta prosta, a zarazem pe na g bi modlitwa, cz sto dla nas trudna, a niekiedy nawet niezrozumia a, cieszy si tak
wielk popularno ci ?
ród rozmaitych form
modlitw obecnych w Kociele katolickim Ró aniec
zdoby w ci gu wieków niespotykan wr cz popularno . Odegra w yciu Kocio a od czasów redniowiecza ogromn rol historyczn , przyczyniaj c si do
rozwoju pobo no ci maryjnej i pog bienia wiary. Jan
Pawe II w li cie apostolskim „Rosarium Virginis
Mariae” stwierdzi , e modlitwa ró cowa jest: „modlitw umiowan przez licznych wi tych; modlitw o wielkim znaczeniu; modlitw
GWIAZDA PRZEWODNIA

przynosz owoce wi to ci; modlitw
dobrze osadzon w duchowo ci chrzecija skiej; modlitw , która, cho ma
charakter maryjny, jest modlitw o sercu chrystologicznym”
(RVM, 1).
Ró aniec, podzielony
na cztery cz ci: radosn ,
wiat a, bolesn i chwalebn , stanowi swoiste
streszczenie Ewangelii,
ukazuj c zbawcze dzia anie Boga w Jezusie Chrystusie. Papie Jan Pawe
II, widz c potrzeb uzupe nienia modlitwy ró cowej o nowe tajemnice,
napisa : „Aby ró aniec w
pe niejszy sposób mo na
by o nazwa «streszczeniem Ewangelii», jest zatem stosowne,
eby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego ycia Chrystusa (tajemnice rado3

sne), a przed zatrzymaniem si nad cierpieniami m ki (tajemnice bolesne) i nad
triumfem zmartwychwstania (tajemnice
chwalebne) rozwa
równie pewne
momenty ycia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice wiat a)” (RVM,
19).
W cz ci radosnej Ró ca modl cy kontempluje tajemnic
pocz cia Jezusa z Ducha
wi tego (zwiastowanie),
niesienia pocz tego w
onie Maryi do w. El biety (nawiedzenie), narodzenia w stajni betlejemskiej, ofiarowania i znalezienia w wi tyni. Kontemplacji wspomnianych
tajemnic powinna towarzyszy rado „z wydarzenia Wcielenia”. Wierz cy, rozwa aj c wymienione wydarzenia zbawcze, sam uczy si – jak
stwierdzi Jan Pawe II –
„sakralnego charakteru ludzkiego
ycia”, a tak e poznaje „pierwotn
prawd o rodzinie” (RVM, 25).
W cz ci zwanej tajemnicami wiaa rozwa a si misterium Jezusa przyjmuj cego chrzest w Jordanie, objawiacego swoj Bosk moc na weselu w
Kanie Galilejskiej, g osz cego Królestwo Bo e i wzywaj cego do nawrócenia, przemieniaj cego si na górze
Tabor, ustanawiaj cego w Wieczerniku
Eucharysti . W tych tajemnicach modl cy duchowo spogl da na Oblicze Chrystusa, które ods ania si w Jego ziemskim yciu, czyli w czasie, kiedy prze4

mierza On palesty sk ziemi jako
wiat
wiata” (J 8,12). Wraz z tajemnic Wcielenia, która w pe ni ods ania si w publicznej dzia alno ci Chrystusa, w Osobie Syna Bo ego ju nadesz o królestwo Bo e. Do jego poszukiwania, poznawania i budowania zostaje zaproszony ka dy ochrzczony.
W cz ci bolesnej
kontemplacyjne spojrzenie ogarnia Jezusa modl cego si w Ogrodzie
Oliwnym, okrutnie biczowanego, obleczonego w
koron cierniow , d wigaj cego na ramionach
krzy i ukrzy owanego
na Golgocie. Tajemnice
bolesne ods aniaj najwi ksze poni enie BogaCz owieka, który przez
ten fakt objawia nam i
uczy nas bezinteresownej
mi ci. Tajemnice te pozwalaj tak e odkrywa
warto i sens ludzkiego cierpienia, które prze ywane z wiar nabiera zbawczego wymiaru.
W cz ci chwalebnej wierz cy kontempluje tajemnic zmartwychwstania
Jezusa, Jego wst pienia do nieba, zeania Ducha wi tego, wzi cia do nieba Maryi i ukoronowania Jej chwa niebiesk . Tajemnice te pozwalaj wierz cemu wyj „poza ciemno m ki i
utkwi wzrok w chwale Chrystusa
Zmartwychwsta ego, by odkry na
nowo motywy swojej wiary oraz dostrzec cel, do którego ka dy z nas jest
wezwany” (RVM, 20-23).
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PIELGRZYMKA KOŒCIO£A DOMOWEGO DO SIANOWA
W tym roku po raz 22 prze ywalimy Dzie Wspólnoty Ruchu wiat o –
ycie w rejonie kartusko-ko cierskim,
w którym brali udzia oazowicze z Kartuz, Gor czyna, Somonina, Ko cierzyny, Nowej Karczmy, Lipusza, a nawet z L borka,
Czerska, Bytowa
i Pelplina. Na pocz tek wyruszylimy na dzi kczynn pielgrzymrodzin z Kartuz do Sianowa.
Trasa liczy a 13
km. W Pielgrzymce do Królowej
Matki szli pielgrzymi w ró nym wieku.
Oto wspomnienia jednego z pielgrzymów.
„Droga do Matki nigdy nie jest zbyt
uga. Droga do tej, która kocha i czuwa nad nami, która nigdy nie opuszcza,
darz c swymi askami, która zna nasze
serca i trosk otacza, droga do Maryi zawsze si op aca. W dzi kczynnej pielgrzymce w druj pielgrzymi, do Matki,
co Królow na Kaszubskiej Ziemi. Do
Tej, która zna nas, kocha nieustannie.
Jak e nie dzi kowa Przenaj wi tszej
Pannie? Id c widz obrazy stworzone
przez Pana, pi kna to kraina barwami
utkana. Kaszubskie szlaki kwieciem
ozdobione. Lasy, które szumi pie
pochwaln ziemi. Pola i ki zieleni stroGWIAZDA PRZEWODNIA

jone. Chabry i maki i rumianki bia e,
wszystkie dla Ciebie Sianowska Mate ko, kwitn i yj Bogu daj c chwa .
Ptaki mow d wi czn nuc pie na
nieba ornamencie, piewaj Matce Boej piosenk w
podzi ce. Jak e
czasami cz owiek, tak umi owany, Boga
smuci, zamykac serca swego
bramy? Chc
rozwa s owa,
co w drodze
krzy owej Bóg
do mnie posy a.
Jakby chcia zapyta – Czy serce gotowe? Czy yciem
swym b pokornie s
a? I przy stacji drogi, co krzy em znaczona, rozpostar Bóg Cz owiek zbawienia ramiona.
I jasno postrzegam, i Mi
to czyni,
e si niewinny za winnego wini. Gdy na
Mi ci Wcielonego S owa wszystko,
co masz postawisz, ycia nie przegrasz i
dusz sw zbawisz.
Paciorki ró ca wszyscy wzi li w
onie i z pozdrowieniem id w dalsz
drog , do miejsca, które wcze niej ukocha a, do wi tyni, któr Królowa wybra a. Stajemy wobec Matki, gdzie cieo rodzinne, stajemy wszyscy razem we
wspólnocie Ko cio a. I trzeba wyra nie
sobie u wiadomi , e nie zbudujemy
ycia religijnego i duchowego bez sta ej
9

– Co to oznacza?
Aby zrozumieæ naukê Koœcio³a na temat odpustów, trzeba sobie koniecznie uœwiadomiæ, ¿e grzech ma podwójny skutek.
Grzech ciê¿ki pozbawia nas komunii
Bogiem, a tym samym zamyka nam
dostêp do ¿ycia wiecznego, którego
pozbawienie nazywa siê „kar¹
wieczn¹” za grzech.
Jak zauwa¿yliœmy wczeœniej, pope³niaj¹c grzech
ciê¿ki
–
grzech œmiertelny – zachowujemy siê
tak, jakbyœmy
powiedzieli
Bogu „nie,
dziêkujê” na
Jego propozycjê pójœcia do nieba.
Skoro daje nam woln¹ wolê, to naprawdê pozwala nam wybraæ albo
odrzuciæ siebie i szanuje nasz¹ decyzjê.
– A co z drobnymi grzechami?
Ka¿dy grzech, nawet powszedni, powoduje „nieuporz¹dkowane przywi¹zanie do stworzeñ”. Oznacza to, ¿e
kochamy przedmioty bardziej ni¿
Boga i bliskich nam ludzi. Takie nieuporz¹dkowane przywi¹zanie do
stworzeñ wymaga oczyszczenia, albo
8

na ziemi, albo po œmierci, w stanie
nazywanym czyœæcem.
– Dlaczego?
Powtórzmy, ¿e ka¿dy grzech w taki
czy inny sposób oznacza przedk³adanie pieniêdzy, w³adzy, przyjemnoœci
wszelkich tego typu rzeczy ponad
Boga i bliŸniego. Nie oznacza to, ¿e
pieni¹dze, w³adza, przyjemnoœci czy
inne rzeczy s¹ same w sobie z³e, chocia¿ mog¹
siê takie
okazaæ,
zale¿noœci od tego,
jak ich u¿yjemy lub
pozwolimy,
by one nami
kierowa³y.
Katechizm
wyjaœnia, ¿e
takie oczyszczenie uwalnia cz³owieka
od tego, co nazywamy „kar¹ doczesn¹” za grzech. Obydwie kary – tu,
na ziemi, i w czyœæcu – nie mog¹ byæ
traktowane jako rodzaj zemsty, któr¹
Bóg stosuje z zewn¹trz, poniewa¿
wyp³ywaj¹ one jakby z samej natury
grzechu.
Nawrócenie, które pochodzi z „¿arliwej mi³oœci”, mo¿e doprowadziæ do
ca³kowitego oczyszczenia grzesznika,
tak ¿e nie pozostaje ju¿ ¿adna kara do
odpokutowania. [Por. KKK 1472]
GWIAZDA PRZEWODNIA

Poni¿ej drukujemy dokumenty, na mocy których w naszym Sanktuarium bêdzie mo¿na zyskiwaæ kolejne odpusty zupe³ne

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
Prot. Nr 531/09/I
OJCZE ŒWIÊTY
Ks. Marian Szczepiñski, proboszcz Koœcierskiej Parafii Œwiêtej Trójcy,
czyli Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny, maj¹c poparcie Jego Ekscelencji
Biskupa Pelpliñskiego, Jego Ekscelencji Kardyna³a Archiprezbitera Papieskiej
Bazyliki Wiêkszej, który przedstawia Waszej Œwi¹tobliwoœci pokorne proœby,
a¿eby by³ ³askaw udzieliæ daru odpustu zupe³nego dla wiernych, którzy bêd¹
pobo¿nie nawiedzaæ to Maryjne Sanktuarium. Wierni maj¹ bowiem zwyczaj
nawiedzaæ wspomniane sanktuarium, darz¹c uczuciem swojej pobo¿noœci Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, czczon¹ tam jako Królowa Rodzin i dobrze wiedz¹, ¿e
mog¹ st¹d uczyæ siê szczerej pobo¿noœci, która prowadzi do poprawy ¿ycia i do
pog³êbionego postêpu w cnotach, zw³aszcza wiary, nadziei i mi³oœci wobec Boga i
braci, st¹d zaœ p³ynie moc daru odpustu, który wymaga, aby zosta³o usuniête
jakiekolwiek przywi¹zanie do grzechu, dziêki czemu bêdzie te¿ w duszy wzrasta³a
prawdziwa i ¿ywa pobo¿noœæ. To wszystko jako oczekiwane przez wiernych niech
pomog¹ osi¹gn¹æ ci, którym Sanktuarium zosta³o powierzone, a¿eby zapewnili
odpowiedni¹ liczbê spowiedników.
Duchowa zaœ wiêŸ przez proœby i dobre czyny w ³¹cznoœci z t¹ Pierwsz¹
Maryjn¹ Œwi¹tyni¹, na wzór której zosta³ udzielony odpust, stworzy wspólnotê
duchow¹ i wiêŸ synowsk¹ pomiêdzy prosz¹cymi o tê ³askê, a Wasz¹ Œwi¹tobliwoœci¹. Niech umocni siê zmys³ katolickiej jednoœci, a wiêc przede wszystkim owa wiêŸ
dana wiernym, kiedykolwiek bêd¹ siê w tym koœciele gromadziæ. A Bóg niech
udzieli swojej ³aski.
Dnia 3 lipca 2009
Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnych przywilejów otrzymanych
od Ojca Œwiêtego, ma prawo przyj¹æ przedstawione proœby i udziela odpustu
zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami (spowiedŸ sakramentalna, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Œwiêtego. Niech bêd¹ one w³aœciwie wype³GWIAZDA PRZEWODNIA
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nione przez wiernych, prawdziwie okazuj¹cych skruchê oraz ¿eby w Sanktuarium
Matki Bo¿ej, uczestnicz¹c w œwiêtych obrzêdach, przynajmniej odmówili Modlitwê
Pañsk¹ oraz Wyznanie wiary.
Te przywileje zosta³y dane na zawsze. Wyklucza siê jakiekolwiek okolicznoœci temu przeciwstawne.
Jacobus Franciscus Stafford
Kardyna³ Œwiêtego Koœcio³a Rzymskiego

Œwiêta Bazylika Patriarchalna Liberiañska
Bazylika Papieska Najœwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej, pierwsza œwi¹tynia poœwiêcona
Najœwiêtszej Bo¿ej Rodzicielce, chwa³a i chluba Soboru Efeskiego, przez wieki jaœnia³a pobo¿noœci¹ ludu
Bo¿ego, a nade wszystko Papie¿y, którzy j¹ bardzo ubogacali wieloma dobrodziejstwami duchowymi.
Do wznowienia wiêzi duchowej z Bazylik¹ Papiesk¹ Liberiañsk¹ prowadzi szczególna koniecznoœæ nawi¹zania pokrewieñstwa duchowego, moc¹ którego polecane s¹ proœby powierzane Penitencjarii Apostolskiej, a¿eby w poszczególnych przypadkach udzieli³a nastêpuj¹cych odpustów zupe³nych spoœród tych, którymi cieszy siê Bazylika Najœwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej, a mianowicie:
1. W dzieñ tytularny Bazyliki Liberiañskiej, to znaczy 5 sierpnia;
2. W dniu tytu³u koœcio³a w³asnego;
3. We wszystkie uroczystoœci Bogarodzicy Dziewicy Maryi;
4. Raz w roku, w dniu wybranym swobodnie przez ka¿dego wiernego;
5. Za ka¿dym razem, gdy wierni bêd¹ przybywaæ do Sanktuarium jako grupy pielgrzymkowe;
Te odpusty zosta³y w sposób wolny udzielone pod zwyk³ymi warunkami Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny w Koœcierzynie, w Diecezji Pelpliñskiej, sam koœció³ zaœ zosta³ wpisany do
wykazu Bazyliki razem z dokumentem Apostolskiej Penitencjarii, w którym zosta³y w sposób zgodny z
prawem udzielone odpusty. To œwiadectwo zostaje wystawione, a¿eby wierni albo pielgrzymi mogli siê
z nim zapoznaæ dla pomno¿enia i utwierdzenia swojej pobo¿noœci.
Dan w Rzymie, 3 lipca 2009 roku
Kardyna³ Œwiêtego Koœcio³a Rzymskiego
Bernard Francis Law
Archibrezbiter Papieskiej Bazyliki Liberiañskiej.
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Co wiemy o... odpustach?

– Co to jest odpust?
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy [por. KKK
1471], czyli takie, które zosta³y wyznane, a grzesznik uzyska³ rozgrzeszenie.
– Czy s¹ ró¿ne odpusty?
Odpust mo¿e byæ
cz¹stkowy albo zupe³ny, czyli ca³kowity.
Mo¿na go uzyskaæ
tylko dla siebie b¹dŸ
dla dusz w czyœæcu,
lecz nie dla innej ¿yj¹cej osoby.
– Sk¹d bior¹ siê odpusty?
Odpusty pochodz¹
tak zwanego skarbca zas³ug œwiêtych, od
Jezusa
i Maryi.
grubsza rzecz bior¹c, wszyscy nale¿ymy do tej samej wspólnoty i to,
co œwiêci do niej wnieœli, w pewnych
szczególnych warunkach jest dostêpne tak¿e dla nas.
– Niektóre modlitwy maj¹ na koñcu
dopiski w rodzaju: „100 dni odpustu” lub „300 dni odpustu”. Co one
oznaczaj¹?
Oznaczaj¹ one, ¿e odmawianie tych
modlitw b¹dŸ spe³nianie pewnych
GWIAZDA PRZEWODNIA

uczynków jest równoznaczne z iloœci¹ czasu przeznaczonego na pokutê
dawnym Koœciele. W minionych
czasach pokuta zadawana po spowiedzi mog³a byæ niekiedy znacznie
wiêksza ni¿ odmówienie kilka razy
modlitwy Ojcze nasz
lub Zdrowaœ Maryjo.
– A zatem odpust to
ju¿ zamierzch³a historia, a nie wspó³czeœnie praktykowany zwyczaj?
Nie, ci¹gle mamy do
czynienia z odpustami. W dzisiejszych
czasach ³atwo je odrzuciæ jako nieco dziwaczny i niemodny
obyczaj, choæ przecie¿
dalszym ci¹gu maj¹
swoj¹ wartoœæ. Niedawno, bo w 1999
roku, Watykan wyda³ poprawion¹
edycjê podrêcznika odpustów Enchiridion indulgentiarum.
– Co to jest „odpust zupe³ny”?
Je¿eli umar³byœ natychmiast po uzyskaniu odpustu zupe³nego, unikn¹³byœ czyœæca.
– Dlaczego?
Jest to odpuszczenie, przebaczenie
obliczu Boga doczesnej kary za
grzech.
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