WSPOMNIENIE ŚW. TERESY Z LISIEUX (1.X.)
Teresa Martin przyszła na świat 2 stycznia 1873 r. w Alencon
(Francja). Mając 15 lat wstąpiła do karmelitanek
w Lisieux (Francja). W 1890 r. złożyła śluby
zakonne, a w 1893 r. została mistrzynią
nowicjatu. Siostry w zakonie odnosiły się do
niej ze sceptycyzmem, gdyż trudno im było
rozszyfrować osobowość Teresy. Ona sama
cierpiała z powodu stanów lękowych i musiała
toczyć wewnętrzne walki, do czego jeszcze
\
doszła ciężka gruźlica. Znosiła jednak to
wszystko z podziwu godnym heroizmem,
zawsze uśmiechnięta i gotowa służyć bliźniemu.
Teresa była przeświadczona o tym, że jest
skazana na potępienie i chciała poświęcić swoje cierpienia duchowe za
grzeszników. Przeżycia te opisuje w książce Dzieje duszy. Jej pisma (listy,
wiersze, ostatnie rozmowy) kładą nacisk na świętość jako ufne powierzenie
się Bogu i postawę dziecięctwa wobec Jego miłosiernej miłości. Teresa
zmarła 30 września 1897 r. w Lisieux i tam też została pochowana.

Z OGŁOSZEŃ

➢
Dzisiaj Msza św. o godz. 1600 z udziałem kandydatów do
Bierzmowania grupy starszej. Za tydzień na Mszę o godz. 1600
zapraszamy dzieci klas II.
➢ Od 1 października Msze święte wieczorne będą odprawiane w dni
powszednie o godz. 1700.
➢ W piątek rozpoczynamy miesiąc Różańca świętego. W dni
powszednie nabożeństwa październikowe odprawiane będą o godz.1730
a w niedziele o godz. 1715. Wyjątkiem będzie czterdziestogodzinne
nabożeństwo i dzień odpustu, gdy różaniec odmówimy na zakończenie
całodziennej
adoracji przed
Mszą wieczorną.
Nabożeństwo
czterdziestogodzinne to szczególny czas łaski. Znajdźmy czas dla
Chrystusa, by przyjść do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu.
➢ Plan czterdziestogodzinnego nabożeństwa i odpustu parafialnego
wydrukowany jest w naszej gazetce.
➢ Za tydzień w Leśnej Polanie odbędzie się uroczyste wprowadzenie
relikwii św, Jana Pawła II o godz. 900. Uroczystosci przewodniczył będzie
ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski.
➢
Osoby mogące w tym tygodniu ofiarować godzinę adoracji
prosimy o zapisywanie się w zakrystii.
➢
Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. Józef
KORLAK (l. 86) z Mirowic. Pogrzeb odbył się w środę. Wieczny
odpoczynek...
„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki.

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

26 września

437’21

LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Lb 11,25-29 * Ps 54 * Czytanie II: Jk 5,1-6

Ewangelia: Mk 9, 38-43.45.47-48

Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie
chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto
czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek
wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać
kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu,
odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do
piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera
i ogień nie gaśnie.
Oto słowo Pańskie
BOŻY RADYKALIZM
. Współczesny świat boi się fundamentalizmu religijnego, który w wydaniu islamskim przybrał
szatę terroru i świętej wojny z niewiernymi. Boimy się fanatycznych postaw w świecie wiary
i polityki, które odbierają zdrowy rozsądek i uniemożliwiają jakąkolwiek formę
porozumienia. Pojawia się w tym miejscu niebezpieczeństwo uogólnienia, że wszelki
radykalizm jest niebezpieczny i zagraża budowaniu wspólnoty opartej na pokoju i jedności.
Jesteśmy kuszeni fałszywie rozumianą tolerancją, która daje przyzwolenie na miękkie
narkotyki, „miękkie” zdrady, „miękkie” kradzieże. Widzimy wyraźną tendencję, by wszystko
rozmiękczać i relatywizować. Można nawet postawić prowokujące pytanie: „Czy to takie
ważne, aby być w niedzielę w kościele?”. Iluż ludzi ochrzczonych odpowiada dzisiaj swoją
absencją na Mszy niedzielnej, że są inne ważniejsze sprawy niż Eucharystia?

Nasze życie składa się z tych zwyczajnych,
codziennych wyborów, które wpisują się
w drogę
wierności Bogu albo są
świadectwem naszego zagubienia. Tutaj
trzeciej drogi nie ma. Dlatego tak ważna jest
wierność Bogu w małych sprawach. Nikt
z nas nie wie, który dzień będzie ostatnim w
naszym życiu. Nikt z nas nie wie, która
niedziela będzie ostatnią. Oczywiście, że
istota naszej wiary nie leży w praktykach.
One są przejawem wiary, szansą spotkania z
Bogiem, który do nas przychodzi. Można
chodzić do kościoła i pielęgnować w sobie
nienawiść, zazdrość, pychę i obłudę
religijną. Ale przecież nie ma tu na ziemi
ważniejszego wydarzenia od Najświętszej
Eucharystii. To – z woli Bożej – sakrament
Jego Zbawczej Ofiary. Tutaj ogniskują się
wszystkie wydarzenia opisane w Ewangelii
a jednocześnie umacniamy w sobie nadzieję
życia wiecznego.
Dzisiejszą Ewangelię można podzielić na
dwie części. W pierwszej, Pan Jezus daje
uczniom lekcję tolerancji wobec innych, w
drugiej mówi o radykalizmie wobec siebie.
Uczniowie chcą zakazywać czynienia
cudów w imię Jezusa tym, którzy z nimi nie
chodzą. Pan Jezus pokazuje im szeroką
perspektywę dobra, które nie jest własnością
tej czy innej grupy ale pochodzi od Boga,
który jest źródłem wszelkiego dobra.
Znamy wiele przykładów potwierdzających
tę prawdę.
Niewątpliwie kompromis należy do słów,
które robią dziś zawrotną karierę kojarząc
się z sytuacją pozytywnego rozwiązania
kryzysu i wejścia na drogę dialogu
i zrozumienia. Należy zawsze jednak
stawiać sobie pytanie o jaki kompromis
chodzi - czego dotyczy, na jakich
warunkach jest zawarty? Compromissum
znaczy dosłownie: coś wzajemnie
obiecanego. W życiu duchowym rozwój
polega na wierności obietnicom danym

przez Boga i składanym Bogu. Nie może
więc być mowy o kompromisie ze złem. Cóż
bowiem może nam obiecać „ojciec
kłamstwa" i jaką obietnicę może złożyć
szatanowi człowiek wierzący? W tym
obszarze naszego życia nie może być
dialogu, który w swej istocie zakłada
wzajemne poszanowanie i zaufanie.
U podstaw grzechu pierworodnego leży
naiwny dialog człowieka z kusicielem
prowadzony w klimacie poszanowania
i zaufania. Skutkiem takiego dialogu jest
nieuszanowanie Bożej woli i nieufność
wobec Tego, który jest Prawdą. Człowiek
idąc na kompromis ze złem zawsze staje się
gorszy. To jest pierwsze zgorszenie
dokonujące się w sercu tego, który odwraca
się od Boga - źródła wszelkiego dobra. To
z kolei prowadzi do zgorszenia w sensie
ścisłym, a jest to postawa tak
bezkompromisowo napiętnowana przez
miłosiernego Pana: ,Kto by się stał powodem
grzechu dla jednego z tych małych, którzy
wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień
młyński u szyi i wrzucić go w morze".
Myślę, że nasze czasy można nazwać erą
gorszycieli. Nigdy w dziejach świata na taką
skalę nie było propagowane kłamstwo,
niemoralność i deprawacja. Jaka powinna
być odpowiedź człowieka wiary? Wierność
Bogu - najpierw w swoim sercu.
Tak modlił się święty Jan Paweł II na
Błoniach Krakowskich w 1987 roku:
„Boże, broń nas przed egoizmem
indywidualnym, rodzinnym, społecznym.
Nie pozwól, aby mocniejszy gardził
słabszym. Naucz nas widzieć dobro
wszędzie tam, gdzie ono jest; natchnij nas
zapałem do ochraniania go, wspierania
i bronienia z odwagą. Zachowaj nas od
uczestnictwa w zakłamaniu, które niszczy
nasz
świat. Daj
odwagę życia
w prawdzie".
x. Proboszcz

Piątek – 1 października
800
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA W KOŚCIELE.
1500 – KORONKA I MSZA ŚW.
1630 - RÓŻANIEC + NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA
1700 – MSZA ŚW.
SOBOTA – 2 października
930 - MSZA ŚW.
1000 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1500 – KORONKA
1630 - RÓŻANIEC + NOWENNA DO ŚW. FRANCISZKA
1700 – MSZA ŚW.
NIEDZIELA – 3 października
1130 – SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ
PONIEDZIAŁEK – 4 października- św.
Franciszka
930 - MSZA ŚW.
1000 - WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I ADORACJA DO MSZY WIECZORNEJ
1500 – KORONKA
1615 - RÓŻANIEC
1700 – MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy,
zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio
usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem
Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych. (Konstytucja
apostolska papieża Pawła VI o odpustach)

