INTENCJE MSZALNE
14.XI
1700 W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (9 gr)
Poniedziałek
Wtorek
1/ W int. Ś.P. Krystyny CHMIELEWSKIEJ
1700
15. XI
2/ W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (10 gr)
00
8
W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (11 gr)
ZBIOROWA
W int. Ś.P. + Władysławy i JANA
MŁOŹNIAKÓW, Ryszarda i Grzegorza GRZĄDKOWSKICH, W
int. Ś.P. + Heleny i Bolesława SPERNACKICH, dziadków
16.XI
SPERNACKICH,
Ś.P. + Tadeusza MACIAKA, Barbary
Środa
1700 TOKARSKIEJ, Jana DOMAŃSKIEGO, c.r. DOMAŃSKICH,
MIELCUCHÓW, KASPRZAKÓW, NOWAKÓW, W int. Juliana
WRÓBLEWSKIEGO z okazji 2 rocz. urodzin o Boże błog. i
potrzebne łaski. Ś.P. Stanisława TEPERKA 40 dni po śmierci.
17.XI
1/ W int. Ś.P. +Roberta JABŁOŃSKIEGO w 6 rocz. śm.
1700
Czwartek
2/ W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (12 gr)
ZBIOROWA W int. Macieja i Maksymiliana o Boże błog. i potrzebne łaski.
1500
18.XI
W int. Dominika z okazji 4 rocz. urodzin
Piątek
1700 W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (13 gr)
W int. Ś.P. + Kazimierza ADASZEWSKIEGO w 3 rocz. śm.,
19.XI
1700 Janiny CIĘŻKOWSKIEJ, Stanisława i Mariana ADASZEWSKICH,
Sobota
Marianny i Tadeusza NOWAKÓW
1800

W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (14 gr)
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1130

W int. Ś.P. + Władysława SULIKA, Anny GRZESIOWSKIEJ
W int. Ś.P. + Sylwestra w 4 rocz. śm., Jadwigi, Andrzeja i Haliny
KRAWCZYKÓW
W int. Ś.P. + Andrzeja KOZYRY (15 gr)

1600

W int. Ś.P. + Jadwigi i Czesława KOŁECKICH

1800

W int. Ś.P. + Józefa i Cecylii MAŁOLEPSZYCH, Janiny i Władysława
WOŹNIAKÓW

00

8

930

Z OGŁOSZEŃ
➢ Zapraszam kandydatów do Bierzmowania grupy starszej i młodszej w piątek (18.11) na
Mszę św. o godz. 1700. Będziemy za przyczyną bł. Karoliny prosić o potrzebne łaski dla
młodych naszej parafii. Po Mszy spotkanie dla grupy starszej.
➢ Za tydzień na sumie o godz. 1130 odbędzie się uroczystość instalacji relikwii bł. Kard.
Stefana Wyszyńskiego. Mszy św. przewodniczyć będzie i kazanie wygłosi ks. prałat
Bogdan Bartołd – proboszcz archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

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
33 Niedziela Zwykła
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Mal 3,19-20a * Ps 98 * Czytanie II: 2Tes 3,7-12.

Ewangelia: Łk 21, 5-19

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus
powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go:
Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać
zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą
mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich:
Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu.
Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce
i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego
imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam
wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć
ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

WYZWALAJĄCA PRAWDA
Znany angielski pisarz katolicki Chesterton powiedział, że fałszywa moneta jest
tym bardziej niebezpieczna im bardziej przypomina monetę prawdziwą. Jeśli ktoś na ksero
odbije studolarówkę to takie fałszerstwo jest łatwe do wykrycia w każdym sklepie. Gdy
jednak fałszerstwa dokonują specjaliści na specjalistycznych maszynach drukarskich
z uwzględnieniem stosownych zabezpieczeń i znaków wodnych, wówczas puszczone

w obieg pieniądze mogą wytropić tylko
eksperci.
Wciąż
słyszymy
o fałszowaniu pieniędzy, dzieł sztuki,
zeznań podatkowych jak również
o fałszowaniu historii... Dekadę temu
najbardziej spektakularne fałszerstwo
w Polsce dotyczyło człowieka, który
od wielu lat pełnił funkcję inspektora
nadzoru budowy autostrad. Okazało
się, że z wykształcenia był krawcem a
wszystkie
stosowne
papiery
uprawniające go do zajmowania
odpowiedzialnego i dobrze płatnego
stanowiska sfałszował.
Pan Jezus przestrzega nas
dzisiaj
w
Ewangelii
przed
fałszerstwem
dotyczącym
spraw
ostatecznych: „Strzeszcie się, aby was
nie zwiedziono”. Pamiętamy, że
u zarania dziejów dokonało się wielkie
fałszerstwo, któremu człowiek się
poddał. Szatan – ojciec kłamstwa –
podszył się pod wiarygodnego
przewodnika na drogach prawdy
a pierwsi rodzice ulegli jego
namowom, by odrzucić Boże prawo
i żyć na własną rękę. Każdego dnia
mówimy w modlitwie Pańskiej: „Broń
nas od Złego”. Może nawet nie
zdajemy sobie sprawy, że nie chodzi
o zło w znaczeniu potocznym: zła
pogoda, złe zdrowie, złe oceny itd.
W tym wypadku chodzi o zło osobowe
czyli
o
szatana,
który
jest
zwodzicielem i fałszerzem, który robi

wszystko, aby człowieka zepchnąć
w przepaść bezsensu z drogi wiodącej ku
życiu wiecznemu. Tak o sprawach
ostatecznych nauczał św. Jan Paweł II:
„Eschatologiczna perspektywa, która
pozwala dostrzec, że podstawowym celem chrześcijańskiego życia jest
rzeczywistość ostateczna, stanowi dla
nas nieustanne wezwanie do nadziei i do
aktywnego udziału w sprawach Kościoła
i świata. Nie powinniśmy zapominać, że
eschaton - czyli wydarzenie ostateczne w rozumieniu chrześcijańskim nie jest
jedynie
przyszłym
celem,
ale
rzeczywistością zapoczątkowaną już
przez historyczne przyjście Chrystusa.
Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie
to szczytowe wydarzenie ludzkich
dziejów. Weszły one już w ostatnią fazę,
a zarazem dokonała się w nich - by tak
rzec
—
przemiana
jakościowa.
W
doczesności
otworzyła
się
perspektywa nowej relacji z Bogiem,
opartej na wspaniałym darze zbawienia
w Chrystusie”. (Jan Paweł II, Homilie.
Kraków 2007, 12)
Święty Jan w Apokalipsie
nazywa Chrystusa prawdomównym: „To
mówi
Amen,
Świadek
wierny
i prawdomówny, Początek stworzenia
Bożego” (Ap 3,14). Tylko On jest
prawdą, drogą i życiem. Prawdą, która
wyzwala z kłamstwa, Drogą, która
prowadzi do Domu Ojca. Życiem, które
nie zna końca.
Ks. Proboszcz

„Jeśli ogołocimy samych siebie, podobnie jak uczynił to Chrystus,
wówczas będziemy mogli otworzyć serce na innych ludzi. Dialog nie zawsze
jest łatwy, bądź wolny od cierpień; ręka wyciągnięta na znak przyjaźni może
zostać odtrącona, ale należy wytrwale postępować naprzód w obliczu
sprzeciwów i gdy efekty wydają się bardzo nikłe. Konieczna jest cierpliwość,
gdyż owoce dobra pojawią się, lecz w swoim czasie, a ci, którzy we łzach siali,
„żąć będą w radości". (Jan Paweł II, 9 listopada 2001)

MYŚLI BŁOGOSŁAWIONEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy,
gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej
pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość.
Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest
służebnikiem.
✓ Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych
budzi.
✓ Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że
trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak
wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.
✓ Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie
traktowania innych.
Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas
upodlić, jeśli są źle wykonane.
Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.
Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego
nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.
Gdy człowiek tak bardzo wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za
nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym
sobą.
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.
Jak trudno jest miłować – ale jak warto jest miłować.
Jesteśmy mocni w wierze, ale… słabi w czynie.
Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.
Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas
pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani
prawdą, ani miłością.
Jeśli wybiorą, proszę przyjąć. Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie.
Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest
znikomy, a miłość trwa.
Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że On nie ma obowiązku
stosowania się do naszych uchwał.

