
    

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

   

Pięć dróg pojednania z Bogiem 

 

               Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa  

  

   Czy chcecie , bym przypomniał drogi pojednania z Bogiem? Są liczne i różnorodne, a wszystkie 

prowadzą do nieba. Pierwszą jest potępienie własnych grzechów . „ Wyznaj najpierw swe grzechy, 

aby otrzymać usprawiedliwienie”. Dlatego Prorok mówił : „ Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją 

wobec Pana , a Tyś darował winę mego serca”. Uznaj zatem swe grzechy. To wystarczy, aby Pan 

ci przebaczył. Kto bowiem wyznaje swe grzechy , niełatwo powróci do nich na nowo. Porusz swoje 

sumienie, twego wewnętrznego oskarżyciela, abyś nie spotkał oskarżyciela przed trybunałem 

Pana. Ta droga pojednania jest najlepsza.  

   Istnieje także druga, nie gorsza od poprzedniej, a mianowicie: nie pamiętać doznanych krzywd, 

panować nad gniewem, darować winy bliźnim. Tak czyniąc otrzymamy odpuszczenie win, których 

dopuściliśmy się względem Pana. To drugi sposób oczyszczenia się z grzechów: „ Jeśli bowiem - 

mówi Pan - przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”.  

   Czy chcesz poznać trzecią drogę nawrócenia? Jest nią należyta , żarliwa, płynąca z głębi serca 

modlitwa.  

   Jeśli chcesz poznać jeszcze czwartą, wymienię jałmużnę. Posiada naprawdę wielką moc.  

   Ponadto, jeśli ktoś postępuje z pokorą i skromnością, to taka jego postawa usuwa grzechy w nie 

mniejszym stopniu niż już wymienione. Świadkiem ów celnik, który nie mógł przynieść dobrych 

czynów, ale w ich miejsce ofiarował cnotę pokory, i w ten sposób uwolnił się od ciężkiego 

brzemienia grzechów.  

   Oto ukazaliśmy pięć dróg pojednania z Bogiem. Pierwsza polega na uznaniu grzechów, druga na 

darowaniu bliźnim krzywd, trzecia na modlitwie, czwarta prowadzi przez jałmużnę, piąta przez 

pokorę.  

   Nie bądź przeto bezczynny, ale codziennie postępuj tymi drogami. Są bowiem łatwe, i ubóstwem 

nie możesz się wymawiać. Jeśli nawet żyjesz w wielkim niedostatku, możesz wyzbyć się gniewu, 

odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale  i wyznawać grzechy, żadne ubóstwo nie będzie ci 
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przeszkodą. Ale cóż mówię? Nawet na tej drodze pokuty, na której wypada dzielić się pieniędzmi ( 

mam na myśli jałmużnę ), ubóstwo nie przeszkadza w wypełnieniu  przykazania. Pokazała to 

wdowa, która ofiarowała dwa pieniążki.  

   Skoro więc nauczyliśmy się sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy z tych lekarstw, abyśmy 

po odzyskaniu zdrowia mogli z ufnością przystąpić do świętego stołu, abyśmy z wielką radością 

podążali na spotkanie Chrystusa, Króla chwały, i na zawsze osiągnęli dobra wieczne przez łaskę, 

miłosierdzie i dobroć Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

 

                     

                              

                   Kamień węgielny już w parafii 

 

   Jest to jedna z pamiątkowych cegieł wmurowana w Drzwi Święte Papieskiej Bazyliki Matki Bożej 

Większej w Rzymie na zamknięcie Roku Jubileuszowego 2000 i pobrana z tego miejsca w chwili 

rozpoczęcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 2015 - 2016. Kamień węgielny zostanie 

wmurowany w ścianę naszego kościoła  w ostatnią niedzielę roku liturgicznego,                 tzn. w 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,  dn. 25.11.2018 r.  na Mszy Świętej                     o 

godz. 11.00. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. abp Tadeusz Wojda, Metropolita 

Białostocki.  

 

   

Papieskie intencje ewangelizacyjne na wrzesień 2018 r. 

 

   Aby młodzi ludzie na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji i pracy w swoich krajach.    

                   

                 Informacje w sprawie budowy kościoła 

 

    Od pierwszych dni maja trwają prace murarskie. Długość naszego kościoła wynosi 38 m                   

a średnia szerokość około 16 m ( szerokość maksymalna 21m - mierzona w kaplicach różańcowych 

i w transepcie ). W czerwcu rozpoczęto prace nad wykonaniem sklepienia nawy głównej i naw 

bocznych i chóru.  W sierpniu - wrześniu budynek kościoła zostanie przykryty dachem. 

Przygotowywany już jest projekt instalacji grzewczej, elektrycznej i nagłośnieniowej.   
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W sierpniu 2018 r. w naszej parafii:  

 

Sakrament chrztu przyjęli:  

 

1. Zuzanna Kurzyna, ur. 13.03.2018 r.   

2. Szymon Prus, ur. 30.04.2018 r. 

3. Oskar Więckowski, ur. 27.03.2018 r. 

4. Izabella Popławska, ur. 07.06.2018 r. 

5. Filip Łuckiewicz, ur. 28.03.2018 r.      

      

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!  
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