WY P Ł Y Ń
NA GŁĘBIĘ
Gazetka parafialna
ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 227270595; parafia.prazmow.pl
Nr konta 87 8002 0004 0037 1953 2026 0001

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
28 SIERPNIA
LITURGIA SŁOWA

244’16

Czyt. I: Syr 3,17-18.20.28-29 * Ps 68 * Czytanie II: Hbr 12,18-19.22-24

Ewangelia: 14,1.7-14
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca
wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę,
nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy
od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie
ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: ‘Ustąp temu miejsca’;
i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy
będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy
przyjdzie gospodarz i powie ci: ‘Przyjacielu, przesiądź się
wyżej’; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo
wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy
urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu”
UCZTA MIŁOŚCI
Jak każdej niedzieli gromadzimy się
na Uczcie Eucharystycznej, by nie tylko
wypełnić
chrześcijański
obowiązek

wypływający z przykazania Bożego
i Kościelnego lecz by otwartym sercem
uczestniczyć w tych wielkich tajemnicach

naszej wiary. Kościół uczy: „Lud Boży
zostaje zwołany razem na Mszę świętą. to
jest na Wieczerzę Pańską, aby pod
przewodnictwem kapłana, który uobecnia
osobę Chrystusa, sprawować pamiątkę
Pańską, czyli Ofiarę eucharystyczną. Stąd
też do tego lokalnego zgromadzenia
Kościoła świętego doskonale odnosi się
obietnica Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo
trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem
pośród nich” (Mt 18, 20). W sprawowaniu
bowiem Mszy świętej, w której zostaje
utrwalona ofiara krzyża, Chrystus jest
rzeczywiście
obecny
w
samym
zgromadzeniu zebranym w Jego imię,
w osobie szafarza, w swoim słowie,
a w sposób substancjalny i trwały pod
postaciami eucharystycznymi. Msza
święta składa się jakby z dwóch części,
mianowicie z liturgii słowa i z liturgii
eucharystycznej, które tak ściśle łączą
się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu.
Albowiem we Mszy świętej zostaje
zastawiony zarówno stół słowa, jak
i Chrystusowego Ciała, z którego wierni
czerpią
naukę
i
pokarm”
(Wprowadzenie do Mszału, 27-28).
Chrześcijanin od chwili chrztu jest
zaproszony w świat łaski, by karmić się
Bożym Słowem i Eucharystią. „Chrystus
nazywa człowieka zaproszonym. Człowiek,
przyjmując to, że jest „zaproszony”,
odnajduje pełną prawdę o sobie. Odnajduje
też właściwe dla siebie miejsce wśród
innych ludzi. Na tym polega zasadnicze
znaczenie pokory, o której mówi Chrystus
w dzisiejszej Ewangelii, zalecając
zaproszonym na „ucztę”, ażeby nie
zajmowali sami pierwszych miejsc, ale
ostatnie czekając, jakie miejsce wskaże im
ostatecznie gospodarz przyjęcia. Kryje się
w tej przypowieści bardzo głęboka zasada;
żeby odkryć, iż „być człowiekiem” znaczy
„być zaproszonym”, trzeba kierować się
pokorą. Nadmierne mniemanie o sobie

przesłania człowiekowi to, co najgłębiej jest
wpisane w jego człowieczeństwo,
mianowicie tajemnicę zaproszenia, które
pochodzi od Boga” (Jan Paweł II, 31
sierpnia 1980). Wieczna szczęśliwość
często ukazywana jest w Biblii jako uczta
zbawionych. Gospodarz – Bóg na progu
wieczności będzie nas zapraszał na tę
niezwykłą agapę – ucztę w Królestwie
Chwały. Każda Eucharystia jest zadatkiem
tej rzeczywistości. Pan Jezus podaje nam
ważny klucz do wejścia na tę ucztę. Tym
kluczem jest pokora. Dlatego każdą Mszę
świętą rozpoczynamy aktem skruchy.
Wewnętrznie zajmujemy ostatnie miejsce,
by przyzywać Bożego miłosierdzia.
Faryzeusz ze znanej przypowieści Pana
Jezusa zajął pierwsze miejsce w świątyni,
by przy samym ołtarzu mówić Bogu o swej
pobożności i doskonałości. Natomiast
celnik stał w drzwiach, nie śmiał nawet
oczu podnieść, bił się w piersi i przyzywał
Bożego miłosierdzia. Bóg wejrzał na
modlitwę pokornego grzesznika, który
przyzywał Jego miłosierdzia.
Warto
na
koniec
jeszcze
przypomnieć świętego, który jest żywym
komentarzem
do
słów
dzisiejszej
Ewangelii. Był na ostatnim miejscu, na
krzyżu obok Jezusa. Skazany za swe
grzeszne życie, za zło, które popełnił. To
nie on wybrał w pokorze to ostatnie
miejsce. Został pochwycony i skazany na
śmierć krzyżową. A jednak potrafił przyjąć
postawę pokory, jak celnik z przytoczonej
przypowieści. W ostatniej godzinie swego
życia poprosił Jezusa o miłosierdzie
i usłyszał słowa: „Dziś ze Mną będziesz
w raju”. Już nie jesteś łotrem na ostatnim
miejscu w oczach tego świata. „Przyjacielu
przesiądź się wyżej”. Już wyżej nie można,
bo to szczyty świętości, na które Pan Jezus
zaprosił dobrego, świętego Łotra.
x. Proboszcz
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MODLITWA DO BOGARODZICY
Któraś wiodła jak bór pomruków
ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg,
prowadź nocne drogi jego wnuków,
byśmy milcząc umieli umierać.
Któraś była muzyki deszczem,
a przejrzysta jak świt i płomień,
daj nam usta jak obłoki niebieskie,
które czyste - pod toczącym się gromem.
Która ziemi się uczyłaś przy Bogu,
w której ziemia jak niebo się stała,
daj nam z ognia twego pas i ostrogi,
ale włóż je na człowiecze ciała.
Któraś serce jak morze rozdarła
w synu ziemi i synu nieba,
o, naucz matki nasze,
jak cierpieć trzeba.
Która jesteś jak nad czarnym lasem
blask - pogody słonecznej kościół,
nagnij pochmurną broń naszą,
gdy zaczniemy walczyć miłością.
(K.K. Baczyński)
21.03.1944

3

Z NAUKI KOŚCIOŁA
Błogosławieni jesteśmy, jeżeli postępujemy według tego, cośmy w kościele
usłyszeli i śpiewali. Słowo usłyszane było zasiewem naszych serc, a czyn jest jego
owocowaniem. To wam mówię, ukochani bracia, upominając was; albowiem na
próżno przychodzi się do kościoła, jeżeli słyszy się tam tak wielkie rzeczy, a według
nich się nie postępuje. Bo przecież "Jego łaską jesteśmy zbawieni - jak mówi
Apostoł - nie na skutek czynów, aby się nikt nie chlubił; bo łaską jesteśmy
zbawieni". Nie dzieje się bowiem tak, że ktoś prowadzi dobre życie i Bogu
z wysoka jest ono miłe, i On je ukocha i powie: przyjdźmy z pomocą tym ludziom,
bo żyją porządnie. Ale nie spodobało się Bogu nasze życie, nie spodobało Mu się to
wszystko, co czyniliśmy my sami, natomiast spodobało Mu się to, co On w nas
zdziałał. Potępił to, co czyniliśmy, a ocali to, co On sam uczynił.
(Kazanie świętego Augustyna, biskupa, Godz. Czyt. 22 Niedz. Zwyk.)

Z OGŁOSZEŃ














W czwartek 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Na Mszy
wieczornej modlić się będziemy za wszystkie ofiary wojny, w int.
Ojczyzny i o pokój na świecie.
W piątek o godz. 800 Msza św. na rozpoczęcie roku dla Gimnazjum.
W pierwszy czwartek miesiąca adoracja od godz. 1730. Komunia na Mszy
o godz. 1800 udzielona będzie po dwiema postaciami.
W pierwszy piątek miesiąca przed południem będę odwiedzał chorych.
Od godz. 1500 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 1800 spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego.
Zapraszam wszystkich ministrantów na Mszę wieczorną w najbliższy
piątek o godz. 1800.
W pierwszą sobotę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu, różaniec wynagradzający. Po różańcu spotkanie koła
św. Faustyny. Obecność obowiązkowa.
Po wakacjach kancelaria będzie czynna we wtorki i środy od godz. 1900
do 1930. W soboty: 900 - 1000.
Intencja dla koła św. Faustyny na ten miesiąc: Za chorych i cierpiących
z naszej parafii, aby umieli łączyć swoje cierpienia ze zbawczym
Krzyżem Jezusa Chrystusa.
Pragnę powitać ks. Rafała Stasiaka dotychczasowego wikariusza par.
św. Kazimierza w Pruszkowie, który został mianowany wikariuszem
w naszej parafii. Życzymy księdzu Rafałowi sił, zdrowia i potrzebnych
łask do posługi w naszej wspólnocie parafialnej. Szczęść Boże.
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