INTENCJE MSZALNE
W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (24 gr)
1/ W int. Ś.P. + Włodzimierza ZŁOTNICKIEGO W 1
23.XI
1700
rocz. śm. 2/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (25 gr)
800 W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (26 gr)
24.XI
1700 ZBIOROWA: Ś.P. Zbigniewa STRZYGI w 1 rocz. śm.
1/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (27 gr) 2/ W int.
25.XI 1700 Ś.P. + Alicji NOWICKIEJ, Elżbiety ABRAMOWICZ
1500 ZBIOROWA: W int. Ś.P. + Zdzisława CIEPLIŃSKIEGO
26.XI
1/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (28 gr)
1700
2/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 1 gr)
1/ W int. Ś.P.+ Anny w 6 rocz. śm. Andrzeja, Zofii i Tadeusza
1700 SZCZEPANKÓW, Tadeusza CZUPRYŃSKIEGO
27.XI
2/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (29 gr)
1800 W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 2 gr).
1 NIEDZIELA ADWENTU - 28 LISTOPADA 2021
00
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 3 gr)
8
W int. Ś.P. + Bolesława MARCZYŃSKIEGO, c.r.
930 MARCZYŃSKICH i GRZYWACZÓW
1/ W int. Ś.P.+ Jadwigi KACZYŃSKIEJ w 5 rocz. śm., c.r.
1130 KACZYŃSKICH 2/ W int. Ireneusza i Mirosławy w 35 rocz. ślubu
1/ W int. Ś.P. + Mieczysława RURKI (30` gr)
1600 2/ W int. Ś.P. + Mariana GÓRSKIEGO
1800 W int. Ś.P. + Marianny i Stanisława PIECHNATÓW
22.XI

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ

1700

Z OGŁOSZEŃ

➢ Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania obu grup
w czwartek po Mszy wieczornej o godz. 1730.
➢ Za tydzień I Niedziela Adwentu, która rozpoczyna święty czas oczekiwania
i przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Szczególnym znakiem
adwentowej czujności są Msze św. Roratnie odprawiane w naszym
kościele w dni powszednie o godz. 700.
➢ W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Na każdej
Mszy świętej głoszone będą nauki rekolekcyjne. Wszystkie dzieci
a szczególnie komunijne i rocznicowe zapraszamy na Mszę św. o godz. 930.
O godz. 1600 zapraszamy młodzież a zwłaszcza kandydatów do
Bierzmowanie grupy starszej i młodszej.
➢ Za tydzień święcenie opłatków na każdej Mszy św.
➢ Kancelaria w najbliższą sobotę będzie nieczynna.
➢ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana Ś.P. Stanisława
ŚMIETANKA (l. 97) z ŻYROWA. Pogrzeb odbył się w czwartek .
Ś.P. Tadeusz STYPIŃSKI (l. 75) z Nowego Prażmowa. Wieczny
odpoczynek....
➢

Gazetka parafialna
Do użytku wewnętrznego

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
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Dn 7,13-14* Ps 93 * Czytanie II: Ap 1,5-8.

444’21

Ewangelia: J 18, 33b-37

Piłat powiedział

do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni
powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród
Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział
Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego:
A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu. Oto słowo Pańskie

KRÓLESTWO PRAWDY
królestwie prawdy, miłości, pokoju żył pierwszy człowiek Adam i Ewa w komunii z
Bogiem, w harmonii z przyrodą, w pierwotnym stanie szczęścia. Prawdą fundamentalną
było dla nich istnienie Boga. Przecież Go widzieli, rozmawiali z Nim, kochali Go. Nie
musieli wierzyć, tak jak wszyscy święci w niebie już nie wierzą, bo widzą w zachwycie
Tego, Który JEST. Wiara Adama i Ewy nie dotyczyła tego, co wiedzieli ale tego, co może
się stać, gdy zakwestionują prawdę Bożej woli: „Nie wolno wam spożywać tego owocu,
abyście nie pomarli”. To właśnie Boże „Nie wolno” wyznaczało granice ludzkiej
wolności, bezpieczeństwa i życia. Za tą granicą czaił się wróg – ojciec kłamstwa, wróg
Boga i człowieka. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Bóg stwarzając wszechświat
porządkował chaos pierwotny. W akcie stwórczym wyłaniał się kosmos (w języku
greckim słowo to oznacza porządek). Bóg wytyczał granice między światłem a ciemnością,

W

niebem i ziemią, lądem a morzami. Wyznaczał granice między różnymi roślinami, gatunkami
zwierząt, między tymi, które żyją pod wodą, na lądzie i w powietrzu. Wreszcie, stwarzając
człowieka wyznaczył granice między mężczyzną a niewiastą a jednocześnie dał im swego Ducha
miłości i płodności, aby czynili sobie ziemię poddaną. Bóg wyznaczył także granice duchowe
między prawdą a kłamstwem, dobrem a złem, życiem i śmiercią. Uderzenie szatana dotykało
właśnie tej niewidzialnej granicy między dobrem a złem. Skusił pierwszych ludzi wizją wolności
od posłuszeństwa, zaufania, miłości i lojalności wobec Stwórcy nieba i ziemi. Do dzisiaj ta pokusa
stara jak świat zżera serca i sumienia ludzi: „To nie Bóg będzie wyznaczał granice między
dobrem a złem, prawdą a kłamstwem. To ty człowieku będziesz decydował co jest dobre, a co
złe; co jest prawdą a co kłamstwem”. Przypomina się stara zagadka geopolityczna: Pytanie: Z kim
graniczy Rosja? Odpowiedź: „Z kim chce”. Takie są granice królestwa kłamstwa i agresji. Ale
również można to odnieść do wnętrza człowieka. Nastąpiła wielka subiektywizacja dobra i zła,
kłamstwa i prawdy. Gdzie są granice między tymi pojęciami? Kusiciel mówi tak samo jak przy
grzechu pierworodnym: „Granice są tam gdzie chcesz. To ty je wyznaczasz. I na tym polega
wolność: wolność od zasad, wolność od reguł, wolność od wszelkich ograniczeń. Jest taki
fragment propagandowej niemieckiej kroniki filmowej z agresji na Polskę w 1939 roku.
Żołnierze Wermachtu wyłamują szlaban graniczny między Rzeszą a Polską. Oto przestrzeń
życiowa dla wyższej rasy narodu panów, dla królestwa władców świata. Przekraczali nie tylko
granice podbitego narodu. Przekraczali wszelkie granice człowieczeństwa i fundamentalnych
zasad, które są fundamentem cywilizacji zachodniej. Wczoraj odbyła się beatyfikacja ks. Jana
Machy, który wybrał Królestwo Chrystusa, królestwo prawdy i miłości. W roku 1939 przyjął
święcenia kapłańskie. Skazany na śmierć przez niemieckiego okupanta został zgilotynowany
3 grudnia 1942 roku, gdy miał zaledwie 28 lat. Oto fragment ostatniego listu błogosławionego
księdza Jana Machy do rodziców: „ Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list
będziecie czytać, mnie nie będzie już między żyjącymi! (..). Żyłem krótko, lecz uważam, że cel
swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem
zostanie.” To właśnie męczennicy tak bardzo mocno świadczą o tym , że są granice, których
przekroczyć nie wolno. Dzisiaj jesteśmy tak bardzo kuszeni światem bez granic, życiem bez
ograniczeń, moralnością bez żadnych norm, powszechnym braterstwem, którego zasadą jest
powszechne zbratanie dobra ze złem, prawdy z kłamstwem. A Jezus mówi dzisiaj do nas, Ten
który jest Królem wszechświata, który będzie sądził żywych i umarłych, wszystkich Piłatów,
cesarzy, dygnitarzy, celebrytów, biskupów, papieży, duchownych i świeckich, wierzących
i niewierzących, Żydów i muzułmanów, buddystów i jehowitów, bluźnierców i odstępców,
każdego bez wyjątku: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo
prawdzie”. Tylko od nas zależy czy przyjmiemy Jego świadectwo Krzyża i Zmartwychwstania,
by żyć łaską Jego Królestwa teraz i na wieki.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać
umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, † spraw,
aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie
służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego
"królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie
powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest
w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w
naszym sercu", to niewątpliwie ten, kto się modli
o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo,
które jest w nim, rozwijało się, owocowało
i dopełniało. Bóg bowiem króluje w każdym spośród
świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym
przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg
mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym.
Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje
w duszy doskonałej Chrystus, zgodnie ze słowami:
"Do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy".
To zaś królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego
postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa Apostoła, że Chrystus,
pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże "królowanie Bogu
i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich". Dlatego modląc się nieustannie
z przebóstwionym dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, który jest
w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje".
Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy pamiętać, że jak
"sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością" ani też jak "nic
wspólnego nie ma światło z ciemnością", ani wreszcie jak nie ma "wspólnoty
Chrystusa z Belialem", tak też królestwo Boże jest nie do pogodzenia
z królestwem grzechu.
Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, "niechaj grzech nie króluje
w naszym śmiertelnym ciele", ale raczej zadajmy śmierć "temu, co jest
przyziemne w naszych członkach", by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan
przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz
ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której
pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nieprzyjaciele w nas
nie staną się "podnóżkiem Jego stóp", dopóki nie usunie spośród nas wszelkich
Władz, Panowań i Zwierzchności.
Wszystko to dokonać się może w każdym z nas, a w końcu "jako ostatni
wróg" ma być pokonana śmierć, aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzie jest,
o śmierci, twój oścień, gdzie twe zwycięstwo, otchłani?" Odtąd to, co zniszczalne
w nas, przyodzieje się w świętość i "niezniszczalność", i to, co "śmiertelne", po
usunięciu śmierci przyodzieje się w "nieśmiertelność" Ojca. W ten sposób Bóg
będzie królował nad nami, my zaś będziemy się radować dobrodziejstwami
odrodzenia i zmartwychwstania.
(Orygenes, Godz. Czyt. Chrystusa Króla)

