INTENCJE MSZALNE
11.IV
1700 W int. Ś.P. + Janiny
Poniedziałek
12.IV
Wtorek

1700

13.IV
Środa

1700

1/ W int. Ś.P. + Zofii PIKUL
2/ Dziękczynno-błagalna w int. Dominika i Amelki
W int. Agaty z okazji urodzin o potrzebne łaski
O nawrócenie Rosji, pokój w Ukrainie, Polsce i na świecie, Za
kuszonych myślami samobójczymi, w int. Ojczyzny, za
chorych z naszej parafii. O ustanie pandemii, , w int. osób
sprzątających nasz kościół i ich rodzin, w int. kobiet kuszonych
myślami o aborcji, W int. Ś.P. + Sylwii WÓJCIK
1/ W int. KAPŁANÓW
2/ W int. Ś.P. + Krystyny CHMIELEWSKIEJ
NABOŻEŃSTWO WIELKOPIĄTKOWE
NABOŻEŃSTWO WIELKOPIĄTKOWE

14.IV
Czwartek

1800

15.IV
Piątek

1500
1800

16.III
Sobota

2000 O pokój na Ukrainie i nawrócenie Rosji

NNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - 17 KWIETNIA 2022
600
9

30

ZA PARAFIAN
W int. Ś.P. + Karola i Jerzego PIELASZKÓW, Jadwigi i Leopolda
KOŁAKOWSKICH, dziadków: MALINOWSKICH i
KOŁAKOWSKICH

1130

W int. Ś.P. + Ryszarda MATULKI

1800

W int. Ś.P. + Franciszka w 28 rocz. śm. i Genowefy
CIĘŻKOWSKICH
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY -

18 KWIETNIA 2022

800

W int. Ś.P. + Danuty

930

W int. Ś.P. + Stanisławy, Mariana i Zbigniewa OPAŁKÓW

11

30

1800

W int. Ś.P. + Tadeusza, Jana i Marianny GAWROŃSKICH
W int. Ś.P. + Dariusza w 28 rocz. śm., Stanisławy i Zygmunta,
Lucyny i Piotra i KUCHARSKICH, Władysławy WALICKIEJ

UWAGA!
ŚWIĘCENIE POKARMZÓW TYLKO PRZY KOŚCIELE
Od godz.800 do 1700

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
NIEDZI ELA PALMOWA

10 kwietnia
LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Iz 50, 4-7 * Ps 22 * Czytanie II: Flp 2,6-11

464’22

Ewangelia: Łk 28, 33-46

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po
prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty,
rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili
do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim,
wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim
i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam
powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił.
I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. Było już około godziny szóstej i mrok
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się
przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha
mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
Oto słowo Pańskie.
PRZEBACZENIE I POKÓJ
Gdy kapłan udziela rozgrzeszenia mówi: „Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał
świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, niech ci udzieli przebaczenia i
pokoju przez posługę Kościoła”. Jak widzimy przebaczenie jest nierozerwalnie powiązane z
darem pokoju. Pokoju serca, pokoju sumienia, który wypełnia dusze wraz z łaską miłosierdzia.
Zbyt często myślimy, że spowiedź to tylko zgładzenie grzechów, tylko obmycie z brudów.
Pamiętamy przypowieść o synu marnotrawnym? Gdy wrócił do ojca i wyznał swój grzech, gdy
stanął w prawdzie o swoim zagubieniu doświadczył miłosierdzia w ramionach kochającego

i przebaczającego ojca. Ale natychmiast został
obdarowany: biała szata, pierścień i sandały a
potem wspaniała uczta. Pan Jezus pragnie
nam powiedzieć, że przebaczenie to nie tylko
zabranie grzechów, nie tylko obmycie z
brudów ale również obdarowanie łaską
nowego
życia,
którego
pierwszym
promieniem jest pokój. To zrozumiałe,
bowiem pierwszym owocem grzechu jest
niepokój. Adam i Ewa po grzechu
pierworodnym tak byli zaniepokojeni, że
ukryli się przed Bogiem doświadczając pustki
i ogołocenia. Wbrew pozorom szatan nigdy
nie daje czegoś człowiekowi, on zawsze
zabiera, bo jest kłamcą i złodziejem. Zadałem
niedawno na rekolekcjach pytanie dzieciom:
„Skąd się bierze wojna, czyli niepokój?”
Usłyszałem różne odpowiedzi: „z karabinów,
z czołgów, z rakiet, z bombardowań…”
Powiedziałem im: Nie. Wojna bierze się
z serca. Tu jest źródło niepokoju. W sercu
naznaczonym kłamstwem, nieczystością,
fałszem, zawiścią, zazdrością, chęcią
dominacji, grzechem – jest źródło niepokoju
między ludźmi i między narodami. Podałem
im przykład osiłka z 5b, który na długiej
przerwie wymusza od chłopaczka z 2a
dziesięć złotych. Terroryzuje słabszych, ma
poczucie siły i władzy. To jest prawo
silniejszego, które wypływa z serca
naznaczonego grzechem i kłamstwem. To jest
mały Putinek z 5b, który gdy urośnie i będzie
miał władzę nad wielkim narodem i potężną
armią, będzie siał niepokój i zniszczenie,
wzniecając wojny i niszcząc pokój. Matka
Boża a Fatimie mówiła, by modlić się o
nawrócenie Rosji. Co to znaczy. Chodzi
przecież o nawrócenie człowieka, nawrócenie
Rosjan. Czym jest nawrócenie? Przemianą
serca, uzdrowieniem duszu, odzyskaniem

pokoju sumienia. Dobry Łotr z dzisiejszej
Ewangelii przez wiele lat żył w świecie
kłamstwa i grzechu. Jego serce wypełniał
niepokój, agresja, chęć dominacji i zysku.
Teraz umiera obok Jezusa i wie, że życie mu
nie wyszło. Przegrał wszystko: rodzinę
przyjaciół, wartości, w których był
wychowany. Jest jak syn marnotrawny na
samym dnie zagubienia, głodny i samotny,
odarty ze wszystkiego. Być może właśnie
ta świadomość – prawdy o swojej nędzy,
prawdy o słuszności kary, która na niego
spadła – sprawiła, że stanął w obronie
Jezusa: „jedynego Sprawiedliwego” , który
cierpi niesprawiedliwie, bo nic złego nie
uczynił Ten, który „przeszedł przez życie
dobrze czyniąc”. Być może właśnie wtedy,
gdy wygłaszał swoją mowę obronną
skierowaną do szydzącego kompana, Jezus
spojrzał na niego a on spojrzał na Jezusa.
Komunia skazańców, jedność w cierpieniu i
zjednoczenie w prawdzie. Jezus odsłonił
tajemnicę mesjańskiej godności przed
grzeszną Samarytanką, gdy powiedziała, że
nie ma męża. Rzekł Pan: „Dobrze
powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś
bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz
teraz, nie jest twoim mężem. To
powiedziałaś zgodnie z prawdą” (J 4,17-18).
Teraz Łotr również odkrywa tajemnicę
Jezusa, tę samą, która wyraził Piotr: „Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego… Ty
masz słowa życia wiecznego”. Łotr prosi
Pana o miłosierdzie już nie w perspektywie
doczesnej – zdrowia, pieniędzy, pomyślności,
ale prosi o Królestwo wiecznego pokoju,
wiecznego życia, wiecznego szczęścia.
I słyszy tę zbawczą odpowiedź: „Dziś ze
Mną będziesz w raju”.
Ks. Proboszcz

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK
1800 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy
WIELKI PIĄTEK (post ścisły)
1500 - Nabożeństwo Wielkopiątkowe dla dzieci
1800 - Nabożeństwo Wielkopiątkowe
WIELKA SOBOTA
2000 - Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece)
Święcenie pokarmów: Tylko w kościele
od godz. 900 do godz. 1700
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
600 - REZUREKCJA , 930, 1130, 1800

BĘDZIEMY UCZESTNIKAMI PASCHY
Złóżmy w ofierze Bogu siebie samych. Owszem, w każdy dzień ofiarujmy siebie
i wszystkie nasze poruszenia. Przyjmijmy wszystko dla Słowa i przez cierpienie
naśladujmy Jego mękę, krwią uczcijmy Krew, ochoczo wstąpmy na krzyż.
Jeśli jesteś Szymonem Cyrenejczykiem, weź krzyż i idź za Chrystusem. Jeśli
byłbyś jak łotr razem z Nim przybity do krzyża, uznaj w Nim Boga jako
człowiek prawy. Jeżeli Chrystus z powodu ciebie i twoich grzechów został
policzony między złoczyńców, ty stań się dla Niego sprawiedliwy. Uwielbij
Tego, który z twojej przyczyny został zawieszony na krzyżu, i sam wisząc usiłuj
wyciągnąć jakąś korzyść ze swojej niegodziwości. Śmiercią kup sobie
zbawienie. Wejdź z Jezusem do raju, żebyś zrozumiał, jakich dóbr się
pozbawiłeś. Kontempluj jego piękno, a temu, co szemra, pozwól umrzeć na
zewnątrz z jego bluźnierstwami.
Jeśli jesteś Józefem z Arymatei, proś o ciało Jezusa tego, który kazał Go
ukrzyżować. Niech stanie się ono twoją ofiarą przebłagalną za zbawienie świata.
Jeśli jesteś Nikodemem, owym nocnym czcicielem Boga, namaść Go
pogrzebowymi olejkami.
Jeśli jesteś Marią albo drugą Marią, czy Salome lub Joanną, wylewaj swoje łzy
już u brzasku dnia. Postaraj się, byś tak jak pierwsza z nich, zobaczył odwalony
kamień, a może też i aniołów, a nawet samego Jezusa.
(św. Grzegorz z Nazjanzu, Kazanie 45)

