Zdrowia sobie dziś życzymy
Duszy, ciała. I nadziei
Bo w Dzieciątko my wierzymy
Bóg zamieszkał w Nim na ziemi
Źródło życia – Bóg wcielony
Daje siebie – Bóg miłości
Niechaj będzie uwielbiony
Dzisiaj, jutro i w wieczności.
Niechaj pokój opromienia
Mroki życia niepewnego
Oto Święta Narodzenia
Pan wybawia nas od złego.
.
.

Zdrowia duszy i ciała
Mocnej wiary i nadziei
na święta Bożego Narodzenia
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Z modlitwą

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ
Gazetka parafialna
Par. św. Franciszka, ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 227270595;
parafia.prazmow.pl; Nr konta 87 800 2000 400 371 953 202 600 01
4 Niedziela ADWENTU

20 grudnia
424’20
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16. * Ps 89 * Czytanie II: Rz 16,25-27.

Ewangelia: Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między
niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu
tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie
znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica
Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

MATKA ŻYCIA

O kobiecie, która oczekuje na narodziny dziecka mówimy (niestety dzisiaj coraz
rzadziej), że jest przy nadziei lub, że jest w stanie błogosławionym. Te dwa staropolskie
określenia, które opisują czas od poczęcia do narodzenia dziecka określają stosunek
społeczeństwa do tajemnicy życia. Od wielu już lat, niestety, oba te wyrażenia zostały
zastąpione słowem „ciąża”. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że „wiara rodzi się
z tego, co się słyszy”(Rz 10,16). Nasz wewnętrzny świat kształtuje więc słowo, które do nas
dociera. Zauważmy, że słowo poza warstwa informacji niesie w sobie od razu pewien
ładunek emocji - pozytywnych lub negatywnych. Kobieta, która mówi do męża (lub ojca
dziecka) „Jestem w stanie błogosławionym” albo „Jestem przy nadziei”, przekazuje oprócz
informacji również znaczenie tej sytuacji – stan nadziei, stan błogosławieństwa.

Natomiast, gdy mówi: „Jestem w ciąży” od
razu akcent pada na ciężar tego
doświadczenia. Szatan podsuwa szybkie
rozwiązanie, by uwolnić się od tego ciężaru.
Sądzę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie
chciałby się uwolnić od błogosławieństwa
czy też pozbyć się nadziei. W Biblii
pierwsze Boże błogosławieństwo dotyczy
łaski przekazywania życia: „Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się” – tak błogosławił
Stwórca pierwszych rodziców Adama i
Ewę.
Dzieje
narodu
Wybranego
rozpoczynają się od obietnicy narodzin
dziecka, które Bóg da Abrahamowi i Sarze
jeśli Mu zaufają i powierzą Mu drogę
swojego
życia.
Narodziny
Izaaka
rozpoczynają swoisty adwent oczekiwania
i przygotowania na narodziny Syna
obietnicy, który zniszczy władzę diabła.
Wielodzietność u Izraelitów była znakiem
Bożego błogosławieństwa. Mówi psalmista:
Oto synowie są darem Pana, a owoc łona
nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak
synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż,
który napełnił nimi swój kołczan. Nie
zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z
nieprzyjaciółmi
w bramie” (Ps 127 3-5). Narodziny Jana
Chrzciciela związane są również z obietnicą
i interwencją Pana Boga. Zachariasz i
Elżbieta – bliscy krewni Maryi – przez wiele
lat oczekiwali na ten największy dla nich
dar: na upragnione dziecko. Jest chyba
pewne, że Maryja zanosiła gorące modlitwy
w ich intencji do Boga, który jest źródłem
życia i dla którego nie ma nic niemożliwego.
Gdy w chwili Zwiastowania ma podjąć
najważniejszą decyzję w Jej życiu i w
dziejach całego świata, anioł Gabriel, aby
uwierzytelnić swoje posłannictwo, odwołuje
się do modlitwy Maryi, którą Bóg w swym
wszechmocnym miłosierdziu wysłuchał:
„A oto również krewna Twoja, Elżbieta,

poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego” (Łk 1,36-37). Mówimy w
modlitwie: „Anioł Pański zwiastował Pannie
Maryi. I poczęła z Ducha Świętego”. A dalej:
„Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między
nami”. Słowo Wcielone zamieszkało między
nami nie w noc Bożego Narodzenia ale w
chwili Zwiastowania. Bóg zamieszkał między
nami najpierw w łonie Przeczystej Dziewicy,
która przez dziewięć miesięcy była żywą
monstrancją obecności Bożego Ciała.
Pobożność Maryjna jest pobożnością kościoła
katolickiego tak głęboko zakorzenioną
w naszej historii. Pobożnością, która daje siłę
wiary, moc nadziei i ogień miłości zwłaszcza
w trudnych czasach walk i doświadczeń.
Takie czasy przeżywamy dzisiaj. Zwykle
zaraza była znakiem wzywającym człowieka
do pokory, modlitwy, pokuty, nawrócenia.
Dzisiaj czas pandemii stał się okresem buntu,
bluźnierstwa i apostazji. Kobiety spod znaku
błyskawicy wpadły na iście szatański pomysł,
by śpiewać nasze kolędy z bluźnierczymi
tekstami. Czy te biedne kobiety wiedzą co
czynią? Czy naprawdę to jest droga do
wolności? Atak na Maryję Dziewicę jest tak
obcy naszej kulturze i naszej wrażliwości, że
wprost nie do wiary, aby był dziełem nie
zewnętrznego wroga, ale ludzi wychowanych
w naszej Ojczyźnie. Adam Mickiewicz w III
części Dziadów wkłada w usta Konrada taką
reakcję na zbyt frywolną piosenkę, w której
jeden z więźniów używa imienia Maryi
i Jezusa:
Słuchaj, ty! - tych mnie imion przy kielichach
wara.
Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara,
Nie mieszam się do wszystkich świętych
z litaniji.
Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.
x. Proboszcz

Z OGŁOSZEŃ
❖ Adoracja Najświętszego Sakramentu (w godz. 800-1700) od
poniedziałku do środy w kaplicy w domu ks. Brajczewskiego.
W wigilię adoracji nie będzie.
❖ Zachęcamy do odmawiania w domu w te ostatnie dni adwentu
o godz. 1500 Koronki do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii
i nawrócenie grzeszników.
❖ W środę spowiedź od godz. 1500 do 1700.
❖ W środę będziemy nawiedzać chorych, którzy nie są na liście
pierwszopiątkowej. Prosimy o zgłaszanie adresów do zakrystii.
❖ W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko we wtorek.
❖ Osoby,
które
mogłyby
ofiarować
godzinę
adoracji
w tym tygodniu prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
❖ W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Ostatnie roraty
o godz. 700. W tym roku w związku z pandemią będą dwie pasterki –
o godz. 2200 i o północy. O godz. 2330 – odmówimy Różaniec.
W Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt układ Mszy jak w niedziele:
800, 930, 1130, 1800.
❖ Dziękuję grupie parafianek za posprzątanie kościoła. Zapraszam
chętnych do pomocy w środę o godz. 1700.
❖ Opłatki na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii lub sklepiku.
❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:
Ś.P. + Józef SZOŁTUN (l. 63) z Wągrodna. Msza pogrzebowa
odbyła się wczoraj.
Ś.P. Mirosław PUCHAŁA (l.58) z Mirowic. Pogrzeb odbędzie się
we wtorek o godz. 1000. Wieczny odpoczynek…

I MSZA ŚW. – godz. 2200
II MSZA ŚW. – godz. 2400
RÓŻANIEC – 23.30
25, 26, 27 grudnia MSZE ŚW.
o godz.: 800, 930, 1130, 1800.

