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Nagrody w Konkursie Biblijnym 
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Kazanie św. Piotra Chryzologa, biskupa (Kazanie 43)  
Post wyjedna to, o co prosi modlitwa, a miłosierdzie to otrzyma 

Istnieją trzy rzeczy, bracia, na kto rych stoi wiara, wspiera się poboz nos c  i trwa cnota. Są to: mo-
dlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosier-
dzie. Modlitwa, uczynki miłosierdzia i post - te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajem-
nie z ycie.  
Duszą bowiem modlitwy jest post, a z yciem postu miłosierdzie. Niech ich nikt nie rozłącza, gdyz  
nie znają podziału. Jes li ktos  ma tylko jedno z nich lub nie posiada wszystkich razem, ten nic nie 
ma. Kto się więc modli, niech pos ci, a kto pos ci, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłu-
cha proszącego, kto ry chce byc  słyszany. W ten sposo b otwiera dla siebie uszy Boga, kto ry nigdy 
się nie zamyka na głos błagającego.  

Niech rozumie post ten, kto pos ci. Niech do-
strzega głodnego ten, kto pragnie, aby Bo g wi-
dział, z e on tez  łaknie. Miłosierdzie okazuje 
ten, co sam spodziewa się miłosierdzia. Kto 
szuka z yczliwos ci, niech ją sam praktykuje. 
Kaz dy, kto pragnie otrzymywac , niech sam 
daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, 
kto ry innym odmawia tego, o co sam prosi dla 
siebie.  
Człowieku, niechz e miłosierdzie będzie twoją 
naturą! Wtedy i ty dostąpisz miłosierdzia tak, 
jak tego pragniesz, ile tylko pragniesz i tak 
szybko, jak tylko pragniesz. Bądz z e w taki 
sam sposo b miłosierny dla innych.  
A więc modlitwa, uczynki miłosierdzia i post 
niech będą naszą jedyną obroną u Boga, jedy-
nym wstawiennictwem, jedną tro jpostaciową 
modlitwą.  
To, co stracimy przez wykroczenia, starajmy 
się odzyskac  postem, w kto rym składajmy w 
ofierze nasze dusze, poniewaz  nic godniejsze-
go Bogu ofiarowac  nie moz emy, jak to po-
twierdza prorok, gdy mo wi: "Ofiarą dla Boga 
jest duch skruszony. Sercem skruszonym i 
uniz onym Bo g nie wzgardzi".  
Człowiecze, zło z  Bogu w ofierze swoją duszę i 

ofiaruj dar postu, aby był czystą z ertwą i z y-
wą ofiarą, kto ra i tobie pozostaje, i Bogu jest 
oddana. Jez eliby ktos  odmo wił Panu tego 
daru, nie będzie usprawiedliwiony, ponie-
waz  nikt nie moz e nie posiadac  siebie jako 
daru do ofiarowania.  
Ż eby jednak modlitwa i post zostały przyję-
te, muszą się do nich przyłączyc  uczynki mi-
łosierdzia. Post nie zaowocuje, jez eli nie bę-
dzie uz yz niony miłosierdziem. Posucha mi-
łosierdzia powoduje uschnięcie postu. Czym 
dla ziemi jest deszcz, tym miłosierdzie dla 
postu. Chociaz  bowiem post kształci serce, 
oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, zasie-
wa cnoty, to jednak gdy zabraknie orzez wia-
jących wo d miłosierdzia, poszczący nie zbie-
rze z adnych owoco w.  
Ty, kto ry pos cisz, pamiętaj, z e gdy pos ci mi-
łosierdzie, pos ci i twoja rola; jez eli nato-
miast jestes  hojny w uczynkach miłosier-
dzia, two j spichlerz będzie obfitował. A za-
tem, człowieku, bacz, bys  nie gubił oszczę-
dzając, lecz zbieraj rozdzielając. Dając ubo-
giemu, daj samemu sobie, poniewaz  czego 
nie zostawisz drugiemu, tego i sam nie bę-
dziesz miał. 
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(3) MÓDL SIĘ DO OJCA TWEGO,  

KTÓRY WIDZI W UKRYCIU 
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 

     NIEDŻIELE i UROCŻYSTOS CI  
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ŻWYKŁE 
 - wtorek, czwartek i sobota  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 

     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

     CŻERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RO Ż AN COWE (paz dziernik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  

     DROGA KRŻYŻ OWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORŻKIE Ż ALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENT 

     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

Kom.: 601-31-97-15 

E-mail: parafia@jan-maria-vianney.pl 

http://www.bozia24.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 

MSZA ŚWIĘTA  

Czym jest dla Ciebie ? 

OFIARA CHRYSTUSA 


