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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Ez 33,7-9 * Ps 95 * Czytanie II: Rz 13, 8-10
Ewangelia: Mt 18, 15-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i
upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi!
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin
i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie.
G D Z I E S Ą D W A J A L B O T R Z E J
Podczas wakacji opublikowano dane statystyczne dotyczące Kościoła
w Polsce. W roku 2013 wskaźnik uczestniczących we Mszy niedzielnej dominicantes wyniósł 39,1%. Zatem po raz pierwszy od 1980 roku, spadł poniżej
40%. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal równomiernie wszystkich
diecezji w Polsce. Oznacza to, że jest to proces ogólnopolski. W ciągu ostatnich
10 lat grupa osób praktykujących regularnie zmniejszyła się o niemal 2 miliony
osób. Natomiast wskaźnik przystępujących do Komunii - communicantes w roku
2013 wyniósł 16,3%. Zatem w stosunku do roku do 2012 zaobserwowano wzrost
liczby osób przystępujących do Komunii św. Z prowadzonych od 1980 badań
wynika, że spadkowi wskaźnika dominicantes towarzyszy stale wzrost wskaźnika
communicantes. W latach ’80 wzrost communicantes był znacznie

intensywniejszy niż w ostatnich latach. Z danych wynika jednak, że przemiany
w zakresie przyjmowania Komunii św. wśród Polaków jeszcze się nie
zakończyły.
Dlaczego przypominamy sobie dane statystyczne na początku dzisiejszej
homilii? Usłyszeliśmy przed chwilą słowa Zbawiciela: „Gdzie są dwaj lub trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. To są słowa nadziei
i umocnienienia w świecie, w którym najważniejszym kryterium oceny jest ilość.
Ile osób popiera danego kandydata? Jak dużo masz nagromadzonych środków
finansowych na koncie? Jak liczna jest armia danego państwa? Jaka jest
oglądalność danego programu? Przykładów takiego sposobu myślenia jest bardzo
dużo. Pan Jezus nigdy nie kierował się kryterium ilościowym. W miłości liczą się
dwie osoby: oblubieniec i oblubienica. Dlatego Bóg wchodzi w relację osobową
z konkretnym człowiekiem, aby objawiać swoją miłość.
Jutro święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Bóg wybrał Dziewicę
z Nazaretu, aby stała się Matką Syna Bożego. Bóg nie potrzebował dwóch tysięcy
kandydatek do tej roli i nie organizował castingu, aby wybrać najlepszą. Bóg
patrzy w serce człowieka i oczekuje odpowiedzi na swoją miłość. Wybrał także
świętego Józefa, by przeprowadzić swój plan zbawienia. Możemy powiedzieć, że
to najpierw w Świętej Rodzinie spełniają się dosłownie słowa Pana Jezusa:
„Gdzie są dwaj zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. Maryja i Józef
zebrani w imię Boże, to znaczy oddani całkowicie Bogu przyjmują ten wielki Dar
– Jezusa, który jest pośród nich w tajemnicy Wcielenia.
Czy w związku tym, co zostało powiedziane nie jest ważne ile osób chodzi
do kościoła, ilu wierzących przystępuje do Komunii? Oczywiście, że jest ważne.
Nasz Kościół jest Katolicki czyli Powszechny. A więc w posłannictwie Kościoła
jest wpisany nakaz misyjny, by iść do wszystkich narodów z orędziem Ewangelii.
Ale Pan Jezus nam uświadamia, że prawda nie ma przelicznika ilościowego - jak
w demokratycznych głosowaniach, gdzie większość ma rację. Jezus jest prawdą.
A Jezusa przyjmuje konkretny człowiek, każdy z nas - tworząc wspólnotę
Kościoła Powszechnego. Gdy część naszych ochrzczonych braci gubi się w
zgiełku tego świata i zapomina o spotkaniu z Panem na niedzielnej Eucharystii
tym bardziej jesteśmy wezwani do wierności i miłości, która jest doskonałym
wypełnieniem Prawa. x. Proboszcz

NARODZINY MATKI NAJŚWIĘTSZEJ – 8 WRZEŚNIA
Kościół wzywa nas do wielkiej radości
z powodu narodzin Najświętszej Maryi Panny.
Słyszeliśmy przed chwilą modlitwę mszalną, która
ukazuje istotę dzisiejszego dnia: „Wszechmogący
Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się
początkiem naszego zbawienia, udziel swoim sługom
łaski, aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas
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w pokoju”.

Dziewięć miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia, gdy pod
sercem Anny zaczęło bić serce Maryi poczętej bez grzechu pierworodnego,
w domu świętych Joachima i Anny przyszła na świat oczekiwana
i zapowiadana przez proroków Niewiasta, której Potomek ma zniszczyć
władzę szatana. I chociaż teraz jest maleńkim dzieckiem, to Jej narodziny
zwiastują bliskie już przyjście na świat Syna, o którym mówi proroctwo
Izajasza: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na
Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny
Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie
Jego panowanie w pokoju bez granic” (Iz 9, 6-5).
Święto Narodzenia NMP pozwala nam uświadomić sobie rolę
chrześcijańskiego dziedzictwa rodzinnego. Ma ono bowiem wielkie
znaczenie i może się stać błogosławieństwem zarówno dla dzieci, jak
i rodziców. W klimacie rodzinnego domu - na podobieństwo domu
Joachima, Anny i Maryi - rodzice nie mogą podarować swemu dziecku nic
ważniejszego, niż przygotowanie daru jego życia poprzez łaskę osobistej
wiary, własną modlitwę i zawierzenie siebie we wszystkim Bogu. Wciąż
zbyt słabo zakorzeniona jest w nas świadomość, że Bóg, który obdarował
nas życiem na swoje podobieństwo (Rdz l,28), ogarnia każdego człowieka
w swoich zbawczych planach, w określonym czasie, miejscu i wspólnocie
osób. Dopiero wtedy z pogłębioną wiarą, nadzieją i miłością wpatrywać się
będziemy w Ikonę Maryi, którą Bóg wybrał w sposób szczególny na
Powierniczkę i Zwiastuna Dobrej Nowiny dla nas.
Zakończmy nasze dzisiejsze rozważania słowami modlitwy świętego
Jana Pawła II: „O Dziewico przychodząca na świat! Nadziejo i Jutrzenko
zbawienia dla całego świata, zwróć łaskawie swoje matczyne spojrzenie na
nas wszystkich, tutaj zgromadzonych dla uczczenia i głoszenia Twoich
wspaniałości! O Panno wierna, która zawsze byłaś gotowa i pilna, by
przyjmować, zachowywać i rozważać słowo Boże, spraw, byśmy także my,
wśród dramatycznych wydarzeń historii, umieli zachować zawsze
nienaruszoną naszą wiarę chrześcijańską, drogocenny skarb przekazany
nam przez ojców! O Panno można, która swoją stopą zmiażdżyłaś głowę
węża kusiciela, spraw, byśmy urzeczywistniali, dzień po dniu, nasze
przyrzeczenia z chrztu, przez które wyrzekliśmy się szatana, jego spraw
i jego uwodzeń, i potrafili dawać światu radosne świadectwo nadziei
chrześcijańskiej. O Panno łaskawa, która swoje serce matczyne masz
zawsze otwarte na wołania ludzkości, niekiedy podzielonej przez niechęć,
a także — niestety — przez nienawiść i wojnę, spraw, byśmy wszyscy
umieli zawsze wzrastać, według nauki Twego Syna, w jedności i pokoju,
abyśmy byli godnymi dziećmi jedynego Ojca niebieskiego”. Amen!
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Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY
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O Jezu i Panie mój, dopomóż, niech się ze mną stanie to, coś
zamierzył przed wiekami, jestem gotowa na wszelkie
skinienie woli Twojej świętej. Udziel światła rozumowi
mojemu, abym mogła poznać, co jest wolą Twoją. O Boże,
który przenikasz duszę moją, Ty wiesz, że niczego nie pragnę
prócz chwały Twojej. O wolo Boża, rozkoszy serca mojego,
pokarmie duszy mojej, światłość umysłu mojego, siło
wszechmocna woli mojej, bo kiedy się jednoczę z wolą
Twoją, Panie, wtenczas moc Twoja działa przeze mnie i zajmuje miejsce słabej
woli mojej. Na każdy dzień staram się spełnić życzenie Boże.

Z OGŁOSZEŃ













Dzisiaj po Sumie procesja Eucharystyczna.
Jutro święto narodzenia NMP, czyli Matki Bożej Siewnej.
W środę o godz. 1900 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych
w kościele.
W czwartek na Mszę wieczorną zapraszam kandydatów do
Bierzmowania, którzy rozpoczynają drugi rok przygotowania a także
uczniów gimnazjum klas III, którzy w tym roku rozpoczną drogę
formacji do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
W piątek – 12 września - święto Imienia Maryi ustanowione na
pamiątkę wiktorii wiedeńskiej w roku 1683.
W sobotę po Mszy wieczornej procesja fatimska. W procesji
uczestniczą dzieci komunijne, rocznicowe, młodzież do bierzmowania
i zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy o nawrócenie Rosji
i pokój na święcie.
Przypominamy, że kancelaria czynna jest we wtorki i środy od godz. 1900
do 1930. W soboty: 900 - 1000.
Za tydzień w niedzielę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża
Pańskiego. Będziemy również przeżywać dni Prażmowa i dziękczynienie za
tegoroczne plony, które zaniesiemy do Boga podczas uroczystej sumy
dożynkowej o godz. 1130.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:
Ś.P. Kazimierz PAPRZYCKI (l.87) z Prażmowa. Pogrzeb odbył się
wczoraj. Ś.P. Dariusz CHRZANOWSKI (l. 61) z Woli Prażmowskiej.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 1100. Ś.P. Bogusław
KSIĄŻKIEWICZ (l. 88) z Gościeńczyc. Pogrzeb we wtorek o godz. 1300.
Ś.P. Teresa MAROSZEK-CHLEBUŚ (l. 60) z Nowego Prażmowa.
Pogrzeb we wtorek o godz. 1500. Wieczny odpoczynek…
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