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Czwarte przykazanie koœcielne: 
„Zachowywaæ nakazane posty 

i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, 
a w czasie Wielkiego Postu 

powstrzymywaæ siê od udzia³u w zabawach” 
Post jest jednym z trzech filarów stanowi¹cych 

w chrzeœcijañstwie podstawê ¿ycia duchowego. Co sk³ania 
cz³owieka do zachowywania postu? Cz³owiek, który poœci, 
chce powiedzieæ Bogu, ¿e ca³kowicie zdaje siê na Niego, 
¿e poddaje siê Jego woli. Postawa cz³owieka poszcz¹cego 
jest postaw¹ pokory i ufnoœci. Chrzeœcijanin pragnie poprzez post pokutowaæ i zadoœæuczyniæ 
za swoje grzechy oraz zjednoczyæ siê z cierpi¹cym Zbawicielem. Katechizm Koœcio³a Katolickiego 
(KKK 2043) czyni rozró¿nienie pomiêdzy postem i wstrzemiêŸliwoœci¹ od pokarmów miêsnych. Post 
jest czynnoœci¹ osoby wierz¹cej, która rezygnuje ze spo¿ywania pokarmów miêsnych. Przyjmuje 
siê, ¿e w dni postne mo¿na spo¿yæ jeden posi³ek do syta i dwa w niewielkiej iloœci. Post obowi¹zuje 
katolików w œrodê popielcow¹ i Wielki Pi¹tek. WstrzemiêŸliwoœæ zaœ oznacza powstrzymywanie siê 
od okreœlonych czynnoœci: spo¿ywania pokarmów miêsnych oraz udzia³u w zabawach. 
WstrzemiêŸliwoœæ oprócz wymienionych dni postnych obowi¹zuje równie¿ we wszystkie pi¹tki 
ca³ego roku. Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje zakres 4 przykazania koœcielnego (KPK kan. 1252). 
Do wstrzemiêŸliwoœci s¹ zobowi¹zane osoby, które ukoñczy³y czternasty rok ¿ycia, do postu s¹ 
zobowi¹zane wszystkie osoby pe³noletnie, do szeœædziesi¹tego roku ¿ycia. Duszpasterze oraz 
rodzice winni zatroszczyæ siê o to, a¿eby równie¿ ci, którzy z racji m³odszego wieku nie zwi¹zani s¹ 
jeszcze prawem postu i wstrzemiêŸliwoœci, byli tak¿e wprowadzeni w autentyczny duch pokuty. 
Spotykamy siê z organizowaniem w pi¹tki dyskotek, studniówek a tak¿e przyjêæ weselnych. Nale¿y 
przypomnieæ, ¿e powstrzymywanie siê od zabaw obowi¹zuje we wszystkie pi¹tki ca³ego roku i nie 
mo¿na pi¹tkowej wstrzemiêŸliwoœci zawê¿aæ do okresu wielkiego postu. Istnieje jednak mo¿liwoœæ 
uzyskania dyspensy, o udzielenie której nale¿y zwróciæ siê do ordynariusza diecezji, lub w³aœciwego 
ksiêdza proboszcza. Dyspensa okreœla wówczas inne praktyki duchowe. Je¿eli katolik korzysta 
z dyspensy, to zobowi¹zany jest do odmówienia modlitwy w intencji Ojca Œwiêtego i umartwienia, 
które by³oby wyrazem uszanowania postnego charakteru dnia, z którego zosta³ zwolniony. 
Mo¿e te¿ jako zadoœæuczynienie ofiarowaæ w tej intencji uczynki mi³osierdzia. Szczególne znaczenie 
dla ludzi wierz¹cych posiada okres Wielkiego Postu, ale tak¿e ka¿dy pi¹tek. Ten dzieñ tygodnia 
ma byæ bowiem okazj¹ do pog³êbienia œwiadomoœci, ¿e jesteœmy stworzeni i zbawieni przez Boga, 
ale ma byæ szczególnie czasem uœwiadomienia sobie ofiary z³o¿onej za nas w tym dniu przez 
Chrystusa. Refleksja ukierunkowana na mêkê i œmieræ Jezusa ma nam z jednej strony uœwiadomiæ, 
jak wielkim z³em i nieszczêœciem dla cz³owieka jest grzech, skoro potrzeba by³o tak wielkiej ofiary, 
aby go zg³adziæ, z drugiej zaœ ma nam pokazaæ jak ogromna by³a mi³oœæ Boga do nas, ¿e „Syna Swego 
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne" (J 3,16).           

          (c.d. na str. 3)
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (£k 24, 46-53).

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie 
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy. Wy jesteœcie 
œwiadkami tego. Oto Ja zeœlê na was obietnicê mojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, 
a¿ bêdziecie uzbrojeni moc¹ z wysoka». Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy 
rêce b³ogos³awi³ ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba. 
Oni zaœ oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali 
w œwi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZY NAPRAWDÊ CHCÊ BYÆ ŒWIÊTY?

Jakie przes³anie Bóg kieruje dzisiaj do nas w uroczystoœæ 
Wniebowst¹pienia Pañskiego? Czy nie chodzi o o¿ywienie w nas pragnienia 
nieba? Z dzisiejszych czytañ mszalnych wynika, ¿e Chrystus a¿ do momentu 
swego Wniebowst¹pienia przygotowywa³ aposto³ów do pe³nienia zleconej 
im misji. Mia³a ona polegaæ na kontynuacji Jego pos³annictwa. Swym 
Wniebowst¹pieniem Jezus wskaza³, dok¹d ma pielgrzymowaæ ca³a rodzina 
ludzka. Mimo ¿e ob³ok zabra³ aposto³om Chrystusa sprzed oczu, oni dalej, 
uporczywie wpatrywali siê niebo. Zatem anio³owie wezwali ich do zejœcia 
z Góry Oliwnej, bo Pan poleci³, aby w Jerozolimie oczekiwali Parakleta 
(Pocieszyciela, Obroñcê). Po wylaniu Ducha Œwiêtego aposto³owie pe³ni Jego 

mocy zaczêli œwiadczyæ o swym Mistrzu: s³owem – nauczaj¹c wszystkie narody – oraz stylem ¿ycia – 
ukszta³towanym przyk³adem i treœci¹ Jezusowego orêdzia mesjañskiego. Dziœ uœwiadamiamy sobie 
tak¿e i to, ¿e Chrystusowi przebywaj¹cemu u Ojca, który posadzi³ Go po swej prawicy na wy¿ynach 
niebieskich, dana jest wszelka w³adza i wszystko „poddane jest pod Jego stopy”. Misja œwiadczenia 
o Chrystusie by³a wzniecaniem przez aposto³ów wiary w tych, do których zostali pos³ani. Mieli oni 
g³osiæ to, co us³yszeli od Jezusa, i mówiæ o tym, co widzieli. W³aœnie temu œwiadectwu wszyscy 
zawdziêczamy wiarê. Ale uzyskuj¹c ten dar, otrzymaliœmy tak¿e zadanie œwiadczenia o Chrystusie, 
aby inni mogli uwierzyæ przez nas. Aby temu sprostaæ, powinienem na nowo ukierunkowaæ siê 
na niebo. O¿ywiæ w sobie pragnienie bycia w nim, pragnienie bycia œwiêtym wœród œwiêtych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Audiencja ogólna: dla Jezusa nie ma definitywnie straconych (04.05.2016)
Ewangeliczna przypowieœæ o zagubionej owcy by³a inspiracj¹ papieskiej katechezy na audiencji ogólnej. Franciszek 

rozpocz¹³ j¹ od przypomnienia obrazu Dobrego Pasterza, który bierze na ramiona zagubion¹ owcê. Zwróci³ uwagê, ¿e 
przedstawia on troskê Jezusa o grzeszników oraz mi³osierdzie Boga, który nigdy nie godzi siê na to, by kogokolwiek utraciæ. 
Jezus opowiada tê przypowieœæ, aby uzmys³owiæ, ¿e Jego bliskoœæ wzglêdem grzeszników nie powinna gorszyæ, ale 
przeciwnie, ma wywo³aæ u wszystkich powa¿n¹ refleksjê o tym, jak prze¿ywamy nasz¹ wiarê.

(...) Myœl¹c o tej jednej owcy zdaje siê zapominaæ o pozosta³ych dziewiêædziesiêciu dziewiêciu. Ale w rzeczywistoœci tak 
nie jest. Nauka, jak¹ chce nam daæ Jezus, to raczej to, ¿e ¿adna owca nie mo¿e przepaœæ. Pan nie mo¿e siê pogodziæ z tym, ¿eby 
choæby ktoœ jeden mia³ siê zatraciæ. Bóg dzia³a tak jak ten, kto idzie szukaæ zagubionych dzieci, aby nastêpnie wyprawiæ ucztê i 
cieszyæ siê razem ze wszystkimi z ich odnalezienia. Chodzi o nieprzeparte pragnienie: nawet dziewiêædziesi¹t dziewiêæ owiec 
nie mo¿e powstrzymaæ pasterza, zamkn¹æ go w owczarni” – powiedzia³ Papie¿. 

Papie¿ zachêca³, by tê przypowieœæ czêsto rozwa¿aæ, gdy¿ we wspólnocie chrzeœcijañskiej jest zawsze ktoœ, kogo brakuje, 
kto j¹ opuœci³ i pozostawi³ po sobie puste miejsce. „(...) W wizji Jezusa nie ma owiec definitywnie straconych, a tylko owce, 
które trzeba odnaleŸæ. To musimy dobrze zrozumieæ. Dla Boga nikt nie jest definitywnie stracony! Nigdy! A¿ do ostatniej 
chwili Bóg nas szuka. Pomyœlcie o «dobrym ³otrze». Jedynie w wizji Jezusa nikt nie jest definitywnie stracony, a s¹ tylko owce, 
które trzeba odnaleŸæ” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty. (...) ̄ adna odleg³oœæ nie mo¿e trzymaæ pasterza z dala, a ¿adna owczarnia 
nie mo¿e wyrzec siê swego brata. „Odnalezienie kogoœ, kto siê zagubi³, jest radoœci¹ pasterza i radoœci¹ Boga, ale jest te¿ 
radoœci¹ ca³ej owczarni” – podkreœli³ Papie¿.
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Czwarte przykazanie koœcielne...  (dokoñczenie ze str. 1)

Pi¹te przykazanie koœcielne: „Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a” 
Ka¿da parafia oprócz wymiaru duchowego ma równie¿ wymiar materialny. Wierni gromadz¹ siê 

w wybudowanych czêsto z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych koœcio³ach i kaplicach. Do dóbr 
doczesnych parafii zalicza siê te¿ cmentarz, plebania, sale dla grup duszpasterskich, czy zabudowania 
gospodarcze. Wszystkie one s³u¿¹ wspólnocie: dziêki nim mamy gdzie siê 
modliæ, czy gromadziæ na ró¿nego rodzaju spotkania. Dobra te wymagaj¹ 
jednak ci¹g³ej troski. Dlatego pi¹te przykazanie koœcielne przypomina, 
¿e obowi¹zkiem katolika jest „troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Koœcio³a”. 
Wyjaœnienie zasadnoœci pi¹tego przykazania koœcielnego znajdujemy 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 222). Nakazuje on wiernym dbaæ 
o zabezpieczenie kultu w ich wspólnocie parafialnej (Msza Œwiêta, 
sakramenty, uroczystoœci odpustowe), prowadzenie dzia³alnoœci 
charytatywnej, wychowawczej, misyjnej oraz godziwego utrzymania 
duszpasterzy. Dzieje Apostolskie tak opisuj¹ ow¹ troskê o byt materialny w czasach wczesnego 
chrzeœcijañstwa: „Nikt […] nie cierpia³ niedostatku, bo w³aœciciele pól albo domów sprzedawali je 
i przynosili pieni¹dze ze sprzeda¿y, i sk³adali je u stóp Aposto³ów. Ka¿demu te¿ rozdzielano wed³ug 
potrzeby” (Dz 4,34-35). W historii Koœcio³a owa troska o wspólnotê dokonywa³a siê w ró¿ny sposób i zale¿a³a 
od sposobu organizacji spo³eczeñstwa. Przez stulecia (od œredniowiecza a¿ po XIX wiek) stosowano 
dziesiêcinê, czyli oddawanie na potrzeby Koœcio³a dziesi¹tej czêœci dochodu; w niektórych krajach stosuje 
siê tzw. podatek koœcielny, który p³aci ka¿dy, kto deklaruje siê jako wierz¹cy; w Polsce byt parafii 
uzale¿niony jest od ofiar, sk³adanych przez wiernych przy ró¿nych okazjach. Wa¿ne jest jedno: poczucie 
odpowiedzialnoœci za wspólnotê, do której nale¿ê. Podobnie jak doroœli cz³onkowie rodziny troszcz¹ siê 
o byt wszystkich jej cz³onków, tak równie¿ ka¿dy katolik ma obowi¹zek ³o¿yæ na rzecz wspólnoty Koœcio³a. 
Poprzez chrzest stajemy siê cz³onkami Koœcio³a i powinniœmy braæ czynny udzia³ w jego ¿yciu. Bycie 
katolikiem zobowi¹zuje do „troski o potrzeby wspólnoty Koœcio³a”. Przykazanie nie precyzuje dok³adnie, 
jakie s¹ to potrzeby. Najczêœciej myœlimy o aspekcie finansowym, czyli ofiarach pieniê¿nych sk³adanych 
„na tacê”. Podczas og³oszeñ parafialnych kap³ani czêsto informuj¹, ¿e bêd¹ one przeznaczone, 
np. na potrzeby seminarium, KUL, misji czy parafii. Pieni¹dze „z tacy” s¹ w g³ównej mierze wydawane 
na zakup potrzebnych w œwi¹tyni rzeczy, na op³acenie rachunków i podatki. Nie s¹ to jednak–jak nies³usznie 
wielu uwa¿a–pieni¹dze „dla ksiêdza”. Na osobiste utrzymanie kap³anów sk³adaj¹ siê ofiary z³o¿one z racji 
sprawowanych przez nich Mszy œwiêtych (tzw. „intencje mszalne”) oraz np. ofiary, sk³adane z okazji œlubu 
czy chrztu. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, ¿e „wierni sk³adaj¹cy ofiarê, aby w ich intencji by³a 
odprawiana Msza œwiêta, przyczyniaj¹ siê do dobra Koœcio³a oraz uczestnicz¹ przez tê ofiarê w jego trosce 
o utrzymanie szafarzy” (KPK kan. 946). Pi¹te przykazanie koœcielne ma jednak nie tylko aspekt finansowy. 
Dba³oœæ o potrzeby Koœcio³a mo¿e byæ bowiem wyra¿ona poprzez ofiarowanie w³asnej pracy przy budowie 
czy remoncie œwi¹tyni. Mo¿na s³u¿yæ swoim doœwiadczeniem czy rad¹, np. w kwestiach ekonomicznych 
czy prawnych. Przykazanie koœcielne realizuj¹ pi¹te tak¿e ci, którzy obejmuj¹ opiek¹ duchow¹ i materialn¹ 
rodziny, znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji, a takich w ka¿dej parafii nie brakuje. Gorliwa modlitwa to te¿ 
jeden z aspektów troski o Koœció³. Zapamiêtajmy: Posiadanie dóbr doczesnych przez Koœció³ ma na celu 
„organizowanie kultu Bo¿ego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieñstwa oraz innych 
pracowników koœcielnych, prowadzenie dzie³ apostolatu i mi³oœci, zw³aszcza wobec biednych” (KPK, kan. 

1254 § 2). Troska o dobra doczesne Koœcio³a i o utrzymanie instytucji koœcielnych, a tak¿e o ludzi ubogich, 
jest obowi¹zkiem wszystkich wiernych.

Czy rozumiemy post jako przylgniêcie do Chrystusa? Czy otwiera on nas na jakieœ dobro? 
Czy rozumiemy w ogóle jego sens? Czy chêtnie podejmujemy praktykê postu? Zapamiêtajmy: Dniami 
postnymi w Koœciele s¹: œroda popielcowa i Wielki Pi¹tek. We wszystkie pi¹tki ca³ego roku obowi¹zuje 
nas wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, oraz powstrzymanie siê od udzia³u w zabawach. 
Post obowi¹zuje wszystkie osoby pe³noletnie. Praktykowanie postu jest wynagrodzeniem 
i wdziêcznoœci¹ Chrystusowi za Jego mêkê.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejsz¹ uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego wyznajemy wiarê, ¿e Pan Jezus 
wst¹pi³ do nieba, by przygotowaæ dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje. 

2. Na nabo¿eñstwo majowe zapraszamy ka¿dego majowego wieczoru o godz. 18  w niedzielê 
i œwiêta o godz. 11  

3. Z racji niedzieli i uroczystoœci Wniebowst¹pienia Pañskiego na jutro zosta³a przeniesiona 
uroczystoœæ Œwiêtego Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy podczas Mszy Œwiêtych, które odprawimy o godz.7  i 18 .

4. Jutro tak¿e rozpoczynamy bezpoœrednie przygotowanie do uroczystoœci Zes³ania Ducha 
Œwiêtego, któr¹ prze¿ywaæ bêdziemy w przysz³¹ niedzielê. Zachêcamy do uczestnictwa w tej 
specjalnej modlitwie o wylanie darów Ducha Pocieszyciela, któr¹ odprawiaæ bêdziemy 
po wieczornej Eucharystii po³¹czonej ze œpiewem litanii loretañskiej. 

5. W pi¹tek przypada 99. rocznica pierwszego objawienia fatimskiego i 35. rocznica zamachu 
na Œwiêtego Jana Paw³a II. To dzieñ wspomnienia NMP Fatimskiej. Nabo¿eñstwo fatimskie 
z procesj¹ o godz. 17 . Nastêpnie Msza Œwiêta. 

6. Chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego koñczymy okres 
Paschalnej Piêædziesi¹tnicy, a zatem te¿ tzw. okres Komunii œwiêtej wielkanocnej. Codziennie 
podczas Mszy Œwiêtej mo¿na skorzystaæ z sakramentu pokuty i pojednania, aby móc czyniæ 
zadoœæ przykazaniom koœcielnym – obowi¹zkowi raz do roku przyst¹pienia do spowiedzi 
œwiêtej i przyjêcia w okresie wielkanocnym Jezusa w Komunii œwiêtej.

7. „Dzisiejszo-jutrzejszym” solenizantom -  panom i paniom Stanis³awom oraz pozosta³ym 
solenizantom tego tygodnia oraz wszystkim obchodz¹cym rocznice urodzin, œlubu, 
bierzmowania, Pierwszej Komunii œwiêtej przekazujemy ¿yczenia obfitoœci Bo¿ych darów i ³ask. 
Tych, którzy ostatnio odeszli od nas do domu Ojca, polecamy naszym modlitwom.

          Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 09 maja – œw. Stanis³aw, biskup i mêczennik, patron naszej Ojczyzny, dbaj¹cy 
o powierzonych sobie wiernych, wspomagaj¹cy ubogich i niewahaj¹cy siê wypomnieæ królowi 
Boles³awowi Œmia³emu jego grzesznego postêpowania;
• w sobotê, 14 maja – œw. Maciej, wybrany do grona dwunastu Aposto³ów po zdradzie Judasza, 
mêczennik.
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