Z OGŁOSZEŃ
❖ W przyszłą niedzielę o godz. 1600 Msza św. dla dzieci komunijnych.
❖ Dzisiaj przeżywamy dzień solidarności z kościołem na Wschodzie. Do
puszki po chórem możemy składać ofiary na wsparcie naszych
rodaków, którzy remontują i odbudowują świątynie dzięki naszej
pomocy.
❖ Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.
❖ We wtorek różaniec wypominkowy o godz. 1630.
❖ W środę – 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O
godz. 1700 Msza św. w int. matek oczekujących narodzin dziecka
INTENCJE MSZALNE
6.XI

7.XII

7

W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 11 gr)

700

W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 12 gr)
W int. Ś.P. Danuty ANDZIAK; W int. Ś.P. Stanisława
REŃKASA, W int. Ś.P. Romana PAJĄKA, W int. Ś.P.
Romana SZYMAŃSKIEGO, W int. Ś.P. Stanisławy
ŚMIETANKI, Ś.P. Alicji i Henryka ZAWADZKICH
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 13 gr)

00

1700

00

8.XII

9.XII

7

17

00

00

7

700

10.XII

11.XII

1500

700

W int. matek oczekujących narodzin dziecka

1/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 14 gr)
2/ W int. Mikołaja z okazji 14 rocz. urodzin z prośbą
o potrzebne łaski
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 15 gr)
ZBIOROWA: W int. Ś.P. + Heleny, Stanisława i Ryszarda
SZLASÓW, Jadwigi i Jana MRÓZ, W pewnej intencji,
Dziękczynna za Rodzinę, za 75 lat życia w ukochanej
Ojczyźnie Polsce, za łaskę wiary, nadziei i miłości, za
kapłanów, którzy pomogli mi je zachować.
W int. Ś.P. + Ryszarda TOWANIEGO w 11 rocz. śm.,

Kazimierza STRZYGI w 2 rocz. śm.

18
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 16 gr)
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W int. Ś.P. + OLI TUBEK
W int. Ś.P. Wiesława, Bronisława i Marianny ŁOKASÓW,
Stefana i Józefy, Zdzisława GIELECIŃSKICH, Włodzimierza
i Kazimierza JAROSZÓW
W int. Ś.P. + Józefy, Genowefy, Zofii i Karola MATULKÓW
W int. Ś.P. + Józefa SZOŁTUNA w 1 rocz. śm.
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 17 gr)

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ
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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5 grudnia
446’21
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Bar 5,1-9* Ps 126* Czytanie II: Flp 1,4-6.8-11.

Ewangelia: Łk 3,1-6

Było to

w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy
Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei,
brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna
Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad
Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia
grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra
i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami
gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie
PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU!
Święta Faustyna zapisała w Dzienniczku, że są trzy stopnie miłosierdzia: modlitwa, słowo i czyn.
Do świętego Jana nad brzegi Jordanu ciągnęły tłumy, by uczestniczyć w swoistych rekolekcjach
adwentowych i przygotować serca na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem świata.
Uczestniczyli w modlitwie i słuchali słowa głoszonego przez Jana. Z tego doświadczenia płynęło
pragnienie czynu. Różni ludzie stawiali mu konkretne pytanie: „Co mamy czynić”.
Zauważmy, że w Starym Testamencie droga wiary oparta na dziesięciorgu
przykazaniach akcentowała to, czego człowiekowi nie wolno czynić. Pobożny Żyd
wiedział od czasów przymierza na górze Synaj, że nie wolno kraść, cudzołożyć, nie
wolno kłamać i zeznawać fałszywie, nie wolno zabijać. Oprócz tego uczeni w Piśmie
uszczegółowiali zbiór zakazów, których było ponad trzysta. Nowy Testament zaprasza
człowieka w świat wolności. Nie znaczy to jednak, że przykazania z góry Synaj przestały

obowiązywać. Teraz jednak akcent
został położony nie na tym, czego
człowiekowi nie wolno czynić lecz na
miłości miłosiernej, która realizowana
jest w czynach. Jak często jeszcze
dzisiaj człowiek myśli w kategoriach
Starego Prawa. Ktoś mówi
przy
spowiedzi:
„Nie
zabiłem,
nie
ukradłem, nie podpaliłem.
Nie mam grzechów”. Ludzie,
którzy przychodzili do Jana
otrzymali łaskę nowego
spojrzenia na swoje życie.
Zaczęli myśleć w kategoriach
Nowego Przymierza - już nie
o tym, czego im nie wolno
czynić lecz szukając woli
Bożej i pragnęli słowa i
modlitwę przemieniać w czyn
miłosierdzia. Rekolekcje
głoszone przez
Jana nie były „opium dla ludu” , nie były
ucieczką
w
iluzję
religijną
i błogostan emocjonalny. Pytanie: „Co
mamy czynić” – to pragnienie konkretu,
by żyć wiarą w codzienności. Prorok nie
każe swoim słuchaczom, by zakładali
komunę, zmieniali zawód, zamieszkali na
pustyni. Jan jest realistą i wie, że Bóg
wszedł w życie człowieka, aby nadać sens
naszej codzienności. Doświadczył tej
prawdy jeszcze w łonie swej matki
Elżbiety, gdy rozpoznał obecność
Zbawiciela w czasie nawiedzenia.
„Głębia przyzywa głębię” mówi
psalmista, to znaczy „łaska przyzywa
łaskę”. Maryja doświadczyła łaski
Zwiastowania i natychmiast ruszyła w
drogę, by służyć, by słowo: „Oto ja
służebnica” przemienić w czyn
miłosierdzia wobec swej krewnej
Elżbiety. Jeśli ktoś wraca z rekolekcji,
pielgrzymki, sanktuarium i nie stawia

sobie pytania: „Co mam czynić?”, to znaczy,
że coś jest nie tak. Kiedyś brat Roger do
tysięcy młodych z całego świata powiedział
na zakończenie rekolekcji w Taize: „ A teraz
wracajcie do siebie, do swych domów, do
swych parafii z nowym zaangażowaniem
podejmijcie czyn wiary”. Nie chciał ich
wiązać ze sobą. Nie mówił:
„Tylko w Taize możecie odkryć
Boga”. To jest prawdziwa
mądrość proroka. Opowiadała
mi kiedyś pewna kobieta o
swych niezwykłych przeżyciach
w Mediugorie. Była tam już
kilka razy i chciałaby jeszcze
pojechać. Mówiła o tym miejscu
z wielkim zaangażowaniem. Ale
sprawdzianem przeżycia
religijnego jest czyn miłosierdzia
realizowany w codziennym
życiu. Szatan zakłada na niektórych ludzi
subtelną pułapkę. Nie wpycha ich w odmęty
grzechu, nie nęka uciążliwymi pokusami.
Wzmacnia w nich przekonanie, że istotą
wiary jest przeżycie. Wówczas taki człowiek
będzie nieustannie poszukiwał smaku tego
doświadczenia. Wtedy rzeczywiście taka
religia staje się opium, narkotykiem, który
uzależnia. Człowiek odda ostatnie pieniądze,
by jeszcze raz tam pojechać, by jeszcze raz
to przeżyć. Taka osoba nie czyni nic złego
lecz jest w pułapce i już nie czyni woli Bożej
i nie stawia pytania: „Co mam czynić?”. Ona
zna odpowiedź na to pytanie: „Chcę jeszcze
raz to przeżyć”. Surowy Jan Chrzciciel nie
wprowadza ludzi w błogostan religijny lecz
pobudza ich do czynu wiary. Nie myśli
o sobie, o sukcesie duszpasterskim lecz ma
świadomość, że adwent dziejów się kończy
i już przychodzi mocniejszy, który chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Amen.
Ks. Proboszcz
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Jak już informowałem rozpoczął się synod w naszej archidiecezji, który
jest częścią synodu kościoła powszechnego. W naszej parafii prace
synodalne trrwają od kilku tygodni. Wszystkich chętnych do wspólnej
refleksji na temat Kościoła zapraszam na spotkanie w najbliższy piątek
o godz. 1800 w domu ks. Brajczewskiego. W gazetce drukujemy
modlitwę synodalną do Ducha Świętego. Zachęcam do częstego
odmawiania tej modlitwy w intencji Synodu. W przyszłą niedzielę
będzie można pobrać ankietę synodalną, która pomoże
w przygotowaniu materiałów synody bislupów w Rzymie.
Więcej infromacji na temat synodu można znaleźć na stronie:
synod.mkw.pl

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy - choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu –
to jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię.
Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych
serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować; ukaż nam,
ku czemu powinniśmy zmierzać, byśmy - z Twoją pomocą - mogli
się Tobie we wszystkim podobać.
Ty, który jako jedyny - wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię
- sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień.
Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne, nie dopuść,
abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości. Niech ku przewrotności
nie pociąga nas niewiedza; nie mami przekupstwo; niech nas nie
zwodzi wzgląd na urząd lub osobę.
Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy
w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy.
Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię, niech tak - z łagodnością we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz
osąd nie sprzeciwiał się Tobie, a w przyszłości byśmy osiągnęli
wieczną nagrodę za dobrze spełnione czyny.
AMEN.

