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ODPUSTY
*KKK 1498 Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla

dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów. 

KKK 1471 Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele
ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposo-
biony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła,
który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczes-
nej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości” (Paweł VI, Konst.
Apost. Indulgentiarum doctrina, normy 1-3). Każdy wierny może uzyskać
odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

Kary za grzech
KKK 1472 Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć,

że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem,
a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazy-
wa się „karą wieczną” za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje
ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga
oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem.
Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy „karą doczesną” za grzech.
Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje
od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu.
Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do
całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do
odpokutowania (Por. Sobór Trydencki: DS 1712-1713; 1820).

*Katechizm Kościoła Katolickiego 

Do otrzymania odpustu trzeba spełnić trzy następujące  warunki: 
1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi; 
2) przyjąć sakramentalną Komunię Świętą; 
3) pomodlić się według intencji Ojca Świętego.

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - 20 listopada 2007 r. (Odpust Parafialny)

Drodzy Parafianie,
20 listopada 2007 r., we wtorek, zapraszam do udziału

w odpuście ku czci Świętego Rafała Kalinowskiego - jed-
nego z patronów naszej parafii. Msze św. o godz. 7.00, 9.00,
18.00 i uroczysta Msza św. o godz. 19.00. Po każdej Mszy
św. będzie możliwość oddania czci św. Rafałowi poprzez
ucałowanie Jego relikwii. 

Przez cały dzień Adoracja Najświętszego Sakramentu
w ramach 40-godzinnego Nabożeństwa. 

Serdecznie zapraszam.
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Jankowski
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ŚWIĘTY RAFAŁ KALINOWSKI
1 IX 1835 - 5 XI 1907 

Józef Kalinowski urodził się w Wilnie
1 IX 1835 r. Ukończył studia w Mikołajews-
kiej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu,
otrzymując stopień kapitana. 

W czasie powstania styczniowego był jed-
nym z jego przywódców. Pochwycony przez
Rosjan, został zesłany w roku 1864 na dzie-
sięć lat pobytu na Syberii. Potem był wycho-
wawcą błogosławionego Augusta Czartorys-
kiego. 

W roku 1877 wstąpił do karmelitów bo-
sych i otrzymał imię Rafała od św. Józefa.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku
w Czernej. Odznaczał się wielką gorliwością
w życiu zakonnym i kapłańskim. Niestrudze-
nie oddawał się posłudze sakramentu pokuty
i kierownictwu duchowemu. 

W 1892 r. założył klasztor w Wadowicach
i kilkakrotnie był jego przełożonym. Zmarł
w 15 XI 1907 r. w Wadowicach. 

W roku 1983 r. papież Jan Paweł II
ogłosił go błogosławionym, a w 1991
roku świętym.

W związku z 100. rocznicą śmierci Świę-
tego Rafała Kalinowskiego, Patrona
naszej Parafii, 15 września 2007 r. odbyła
się pielgrzymka parafialna do Czernej,
gdzie są przechowywane relikwie Świę-
tego Rafała. Na zdjęciu: Msza Święta przy
relikwiach św. Rafała.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2007 r. w sprawie uznania św. ojca Rafała Józefa Kalinowskiego

za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie śmierci św. ojca Rafała Józefa

Kalinowskiego OCD (kapłana Zakonu Karmelitów Bosych) pragnie uhonorować Go,
uznając za godny naśladowania wzór Polaka bez reszty oddanego sprawom Ojczyzny,
budującego fundamenty narodu w oparciu o jego moralną przemianę, poszukującego jed-
ności społecznej.

Wielki szacunek i uznanie budzą: Jego niezwykłe zaangażowanie w losy Ojczyzny,
zwłaszcza w zmagania o niepodległość podczas powstania styczniowego 1863 roku na
terenie Litwy, oraz Jego charyzmat „inżynierii ducha”, któremu dał wyraz nie tylko
dosłownie wytyczając drogi i mosty na Ukrainie, ale również metaforycznie szukając dróg
prowadzących do jedności społeczeństwa i Kościoła, a także wpisując się w wielką emi-
grację Zachodu i Golgotę Wschodu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić uwagę na moralną postawę św. ojca
Rafała Józefa Kalinowskiego, na Jego wierność wartościom w każdych warunkach oraz
oddanie Ojczyźnie, która według Jego własnych słów „nie krwi, ale potu potrzebuje”...

Marszałek Senatu: B. Borusewicz

MYŚLI ŚWIĘTEGO RAFMYŚLI ŚWIĘTEGO RAFAŁA KALINOAŁA KALINOWWSKIEGOSKIEGO
Jaka jest prawdziwa zewnętrzna ozdoba każdego kościoła? To krzyż, który się

wznosi nad nim i jaśniejący wzbija ku niebu. Krzyż ten mówi wiernym, którzy na
niego patrzą, że w kościele znajduje się Ten, który był ukrzyżowany za nasze
grzechy i że spoczywa teraz w tabernakulum słodki i pokorny. 

Przez Krzyż – niebo zostało otworem, przez Krzyż też – do nieba wejście!

Szukać Boga, starać się poznać Go, myśleć tylko o Nim, kochać Go całym
sercem, otóż to życie zaprawdę bardzo słodkie; pracować nad pogłębieniem tych
uczuć, umacniać je, otóż to zajęcie korzystne, miłe, które nigdy nie nuży, z każ-
dym dniem nowych dostarcza pociech, bo to jest to, co się nazywa życiem
wewnętrznym.

Jeżeli mówi się, że dla zostania świętym trzeba się wyróżniać spośród drugich,
to nie znaczy, że mamy robić rzeczy nadzwyczajne, lecz zwyczajne z nadzwy-
czajną starannością. Postępując w ten sposób, można w krótkim czasie dojść do
wielkiej świętości.

Nie wystarczy mieć miłość tylko na ustach – ma ona ożywiać i uświęcać nasze
myśli i wszystkie nasze czyny.

Przy spowiedzi powinniśmy przede wszystkim żałować za to, że nie dość
kochamy Boga, gdyż każde przestąpienie Jego prawa jest brakiem miłości ku
Niemu. 

Po Komunii św. powinniśmy przede wszystkim myśleć o godności i miłości ku
nam Tego, którego przyjęliśmy, i o tym, co dla Niego czynimy.
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