13.XI
Poniedziałek

14.XII
Wtorek

15.XII
Środa

16.XII
Czwartek

17.XII
Piątek

18.XII
Sobota

800
930
1130
1600
1800

INTENCJE MSZALNE
700 W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 18 gr)
1700 ZA OJCZYZNĘ
1/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 19 gr)
700
2/ W int. Ś.P. + ks. Bronisława Piaseckiego
1/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 20 gr)
700
2/ W int. Ś.P. Krystyny CHMIELEWSKIEJ
1/ W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 21 gr)
700
2/ W int. Magdy z okazji urodzin o Boże błog.
00
7
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 22 gr)
ZBIOROWA
W int. Ś.P. + Dariusza AMBROZIAKA,
1500
Maksymilii i Romana ZDROIKÓW.
1700 W int. Ś.P. + Marianny KĘPIŃSKIEJ w 2 rocz. śm.,
1/ W int. Ś.P. + Witolda i Barbary GWARDYSÓW,
dziadków GWARDYSÓW i SERAFINÓW
700 2/ W int. Ś.P. Wiktorii TURCZYN, dziadków BUCZKÓW
i ŁUSZCZYKÓW, Jerzego KOBIAŁKI, Jerzego
DYMITROWICZA, Jana TURCZYNA
1800 W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 23 gr)
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W int. Ś.P. + Leszka WICHOWSKIEGO
W int. Ś.P. Tadeusza w 31 rocz. śm. i Heleny SIERAKOWSKICH,
Władysławy i Józefa KOMOROWSKICH
ZA PARAFIAN W int. Ś.P.+ Danuty KORLAK w 7 rocz. śm.,
dziadków DŹWIGALSKICH i KORLAKÓW
W int. Ś.P.+ Dariusza, Zofii, Krzysztofa NOWAKOWSKICH
W int. Ś.P. + Jacka PUTKIEWICZA ( 24 gr)

ANONIMOWA ANKIETA SYNODALNA
wyłożona jest na stoliku przy gazetkach.
Wypełnioną ankietę można będzie składać do
specjalnej skrzynki przy wejściu do kościoła od
przyszłej niedzieli.
Zachęcamy także do wersji internetowej
ankiety. W tym celu należy zeskanować
zamieszczony obok kod QR za pomocą
smartfona.

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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12 grudnia
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Sof 3,14-18a* Iz 12,2-3* Czytanie II: Flp 4,4-7.

447’21

Ewangelia: Łk 3,10-18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?
On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma;
a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby
przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał:
Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też
i żołnierze: A my, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie
znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy
więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana,
czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On
chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego
omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie
REKOLEKCJE JANA CHRZCICIELA
To były ostatnie i najważniejsze rekolekcje głoszone u schyłku adwentu Starego
Testamentu. Jakie są cechy charakterystyczne tamtych rekolekcji, głoszonych przez Jana
nad Jordanem? Czego możemy nauczyć się po dwudziestu wiekach, gdy idziemy drogą
adwentu i przeżyliśmy na jego początku kolejne rekolekcje w naszym życiu? Pierwszą
cechą, która rzuca się w oczy jest miejsce spotkań rekolekcyjnych. Odbywały się one z dala
od zgiełku codzienności. Do Jana ciągnęły tłumy różnych ludzi. Z pewnością prorok znad
Jordanu nie stosował żadnych sztuczek socjotechnicznych ani wyrafinowanej reklamy, by
zdobyć słuchaczy. On sam, jego styl życia, świadectwo wiary, głębia mądrości,
bezinteresowność, ubóstwo fascynowały ludzi, którzy pragnęli go zobaczyć i z nim
porozmawiać. Pamiętamy te niezliczone tłumy na różnych kontynentach, które gromadził

Św. Jan Paweł II. Specjaliści od reklamy,
marketingu i kampanii politycznych różnych
maści nie mogli zrozumieć, jak to możliwe,
że schorowany, sędziwy człowiek, głoszący
trudne normy moralne gromadził wokół
siebie tysiące młodych
rozentuzjazmowanych ludzi.
Człowiek bowiem szuka prawdy,
sensu, ostatecznego celu. Dlatego
rekolekcje głoszone przez Jana
Chrzciciela cechuje forma
dialogu. I to jest drugi rys tak
bardzo charakterystyczny owych
spotkań nad Jordanem.
Przychodzący ludzie stawiali
pytania prorokowi, nie po to, by
pochwycić go na słowie, nie po to,
by rozważać teoretyczne
i abstrakcyjne problemy
metafizyczne. Oni traktowali go
jak przewodnika, który wskazuje
drogę. Wyczuwamy w dzisiejszej
Ewangelii jakiś niezwykły klimat,
fascynującą więź ufności, która wytworzyła
się między słuchaczami a Głosem
wołającym na pustyni. Posługę Jana
Chrzciciela bardzo trafnie przybliża ks. Jan
Twardowski: „Są tacy ludzie, którzy chcąc
Panu Bogu pomóc, powołują się na Niego,
mówiąc jakby w jego imieniu - chcą sądzić
i karać ludzi. Tak można po ludzku, ale

chyba nie można po Bożemu. Jan Chrzciciel,
taki surowy prorok, głosił, że przyjdzie
Mesjasz i to On zrobi porządek. Przy czym Jan
ma wizję Mesjasza nie z Betlejem, ale już
z Sądu Ostatecznego. Widzi Mesjasza
w dalekiej perspektywie. A sam
zaś kąpie w Jordanie okropnych
faryzeuszów, celników
kolaborantów, nawet żołnierzy
rzymskich, całą tę grzeszną hołotę,
bo chce ich oczyścić. Modli się za
nich i chce zbliżyć ich do Boga.
Bo ten, kto występuje w imieniu
Boga, kto powołuje się na Boga
nie może sądzić i karać po
swojemu. Musi właśnie w imieniu
Boga kochać tych ludzi”. (Myśli,
385) Tu zapewne tkwi tajemnica
skuteczności posługi Jana:
z miłością zapowiada obecność
Baranka Bożego, którego
miłosierdzie zgładzi grzech świata.
Z miłością wzywa do pokuty
i nawrócenia. Z miłością napomina
faryzeuszów, uczonych w Piśmie i samego
Heroda. Z miłością wreszcie przyjmuje
najcięższą próbę wierności, męczeńską śmierć,
bo zawsze pragnął uniżenia i wyniszczenia, by
mógł wzrastać i objawić się wreszcie
upragniony, oczekiwany i zapowiedziany
Zbawiciel świata. Amen. Ks. Proboszcz

ZŁOTE MYŚLI OJCÓW KOŚCIOŁA

Ponieważ ludzie posiadają wolną wolę, przymuszanie ich i przyciąganie siłą do prawdziwej
religii ani nie jest istotnie rzeczą właściwą, ani za taką nie uchodzi, dlatego posługuj się przy
nadarzającej się sposobności namową, a przede wszystkim własnym życiem oświecaj przebywających w ciemności. (Św. Izydor z Peluzjum, List do biskupa Apolloniosa)
Podwójny zysk gromadzi, kto rozdziela skarby duchowe: bo nie tylko osiągnie najwyższą
korzyść przez postęp słuchacza, lecz znajduje ją także we własnej rozprawie, bo, pouczając
słuchacza, niemniej samego siebie zagrzewa do pragnienia doskonałości.
(Św. Jan Kasjan, Rozmowy Ojców — Rozmowa 22)

Modlę się Panie żebym nie zasłaniał
był byle jaki ale przezroczysty
żebyś widział przeze mnie kaczkę z płaskim nosem
żółtego wiesiołka co kwitnie wieczorem
wciąż od początku świata cztery płatki maku
serce co w liście wzruszenie rysuje
(chociaż serce chuligan bo bije po ciemku)
pióro co pisze krzywo kiedy ręka płacze
psa co rozpoczął już wyć do sputnika
mrówkę która widzi rzeczy tylko wielkie
więc nawet jej przyjemnie że jest taka mała
miłość jak odległość trudną do przebycia
zło z którym biegnie cierpienie niewinne
bliskich umarłych i nagle dalekich
jakby jechali bryczką w siwe konie
babcię co mówi do dziewczynki w parku
kiedy będziesz dorosła jeszcze mniej zrozumiesz
najkrótszą drogę co zawsze przy końcu
aby już Ciebie tylko było widać
ks. Jan Twardowski
O G ŁO S Z E N I A
❖ Prasa katolicka i opłatki są do nabycia w sklepiku.
❖ Jutro czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
O godz. 1700 Msza św. w int. Ojczyzny. Po Mszy różaniec
Fatimski.
❖ Za tydzień j Msza o godz. 1600 z udziałem dzieci klas IV.
❖ Spotkanie dla rodziców klas III w czwartek o godz. 1800.
❖ W piątek sprzątanie kościoła przed świętami. Zapraszam
chętnych do pomocy o godz. 1730
❖ Zapisy na adorację w tym tygodniu przyjmujemy
w zakrystii.
❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Ś.P.
Stanisław i Alicja CZACHOR z Prażmowa, Ś.P.Piotr
OTULAK (l. 92) z Koloni Gościeńczyce. Pogrzeby odbyły
się w minionym tygodniu. Ś.P. Tadeusz SZCZEPANIAK
(l. 87) z Nowego Prażmowa. Pogrzeb odbędzie się jutro.
Ś.P. Bogdan MAŁACHOWSKI (l. 63). Pogrzeb odbędzie
się w środę o godz. 1200. Wieczny odpoczynek…

