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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Lb 11,25-29 * Ps 54 * Czytanie II: Jk 5,1-6
Ewangelia: Mk 9, 38-43.45.47-48
Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy,
i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus
odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w
imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam
poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego
z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński
u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego,
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym
wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie
jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym
do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
Oto słowo Pańskie.
BOŻY RADYKALIZM
To jedna z najbardziej ostrych i obrazowych wypowiedzi Pana Jezusa. Nawet
nauka o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie ma w sobie tyle wyczuwalnych
emocji i świętego gniewu. Grzech zgorszenia staje się dzisiaj dla wielu ludzi swoistym
sposobem na życie, zdobycie sławy i pieniędzy. Łamanie norm, zasad, ustalonego

porządku w tak zwanej sztuce stanowi tło kulturowe dla grzechu zgorszenia. Często
słyszymy jak skandalizujący artysta, lub jego promotor mówią: „Kolejne tabu zostało
przełamane”. Trzeba tu oczywiście rozróżnić tematy tabu, które artysta lub dziennikarz
ma poruszać w imię poszukiwania prawdy dla dobra wspólnego (np. korupcja wśród
policjantów, powiązania polityków ze światem przestępczym itp.) od zwykłego
deptania i szydzenia z podstawowych wartości, dzięki którym człowiek jest
człowiekiem. Pan Jezus ukazuje nam grzech zgorszenia nie tyle w perspektywie
zjawiska kulturowego czy socjologicznego, co przede wszystkim jako zło, które
uderza w „maluczkich”, deprawuje ich i wikła w sieci kłamstwa i grzechu. Słownik
Teologiczny podaje, że zgorszenie, to „nieodpowiedzialne, zaskakująco złe
postępowanie, które nie spełnia słusznie pokładanej w kimś ufności, burzy ludzkie
nadzieje, powodując nawet oddalenie się od prawej drogi życia czy wejście wręcz na
drogę złą. Jest więc w istocie swej antyświadectwem” (Katowice 1998, 682). Pan Jezus
powiedział: „komu więcej dano od tego więcej wymagać się będzie”. Dlatego tym
większe i boleśniejsze zgorszenie idzie od ludzi, których powołanie, zajmowane
stanowisko, powierzona funkcja stawiają jako świadków ładu i wartości. Pan Jezus
w dzisiejszej Ewangelii ukazuje jednak coś bardziej podstawowego. Dorosły i dziecko.
Człowiek dojrzały ma być przykładem i wzorem dla dziecka, które uczy się życia nie
z książek ale z obserwacji. Na początku trzeciego tysiąclecia ogrom zgorszeń, które
deprawują dzieci jest wyjątkowo wielki: pedofilia, pornografia dziecięca, narkotyki,
przemoc i wiele innych zjawisk mogą budzić nie tylko obrzydzenie ale i przerażenie.
Czy można temu zaradzić? Na pewno modlitwą. Ale również trzeba zwrócić uwagę na
to, by samemu nie być powodem grzechu dziecka.
Istotą grzechu jest odrzucenie Chrystusa, odrzucenie miłości. Pan Jezus
pokazuje swym uczniom, że mają budować prawdziwą jedność opartą na solidarności
z potrzebującymi. Zauważmy, że po pierwszej części katechezy, która niesie w sobie
wielki ładunek miłości ponad podziałami, Chrystus Pan przestrzega przed
zgorszeniem, które deprawuje maluczkich. A następnie wzywa do wielkiego
radykalizmu, który w dobie rozmytych postaw, może budzić zdziwienie. Czyż
odcinanie rąk, nóg i wyłupywanie oczu nie kojarzy się nam z jakiś strasznym
fanatyzmem, wojnami religijnymi i terroryzmem islamskim? Odpowiedź na te
niepokoje jest jednak bardzo prosta. O ile bowiem fundamentaliści chcą odcinać ręce,
nogi i głowy niewiernym, by w ten sposób wytrzebić grzech, to w przypadku
ewangelicznego radykalizmu Pan Jezus wzywa do walki ze złem w sobie, a nie w
innych. „Jeśli twoja ręka, twoja noga, twoje oko jest powodem do grzechu….” Jakże
często dzisiaj szukamy usprawiedliwienia przerzucając odpowiedzialność za wszelkie
zło na innych. „Gdyby nie oni, świat byłby lepszy, ja byłbym lepszy…” To zawsze
inni są winni. A przecież nie ma innej drogi przemiany świata na lepsze: trzeba zacząć
od siebie, w pokorze i w prawdzie przyzywać Bożego miłosierdzia i współpracować
z łaską Bożą. A wtedy ani ukryte kamery, ani podszepty złego, ani przewrotność
fałszywych przyjaciół, ani ułuda bogactwa, ani pułapka kariery, ani inne bożki
współczesności nie są w stanie odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Chrystusie
Jezusie Panu naszym. Amen.
x. Proboszcz
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CZWARTEK – 1 października
16 – ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
1700 – MSZA ŚW.
1730 – RÓŻANIEC
30
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PIĄTEK – 2 października
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ANIOŁ PAŃSKI
KORONKA
MSZA ŚW.
RÓŻANIEC
SOBOTA – 3 października
MSZA ŚW.
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
ANIOŁ PAŃSKI
KORONKA (ZAKOŃCZENIE ADORACJI)
MSZA ŚLUBNA
MSZA ŚW.
RÓŻANIEC

NIEDZIELA – 4 października- św. Franciszka
8
MSZA ŚW.
30
9 – MSZA ŚW.
1130 – SUMA ODPUSTOWA Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ
1715 – RÓŻANIEC
1800 – MSZA ŚW.
00 –

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych. (Konstytucja apostolska papieża Pawła VI o
odpustach)
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KTO MOŻE ZYSKAĆ ODPUST I JAKIE SĄ WARUNKI?









Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wynika że:
każdy wierny może uzyskać odpust;
dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób
wstawiennictwa za zmarłych.
Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków,
albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii
nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego
wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust. Skuteczność
odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga
wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak
w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania
z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych
muszą być spełnione następujące warunki:
spowiedź sakramentalna
Komunia eucharystyczna
modlitwa według intencji Ojca świętego
wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.









Z OGŁOSZEŃ
Od 1 października Msze święte wieczorne będą odprawiane w dni
powszednie o godz. 1700.
W czwartek rozpoczynamy miesiąc Różańca świętego. W dni
powszednie nabożeństwa październikowe odprawiane będą o godz.17 30
a w niedziele o godz. 1715. Serdecznie zapraszamy.
Od czwartku będziemy przygotowywać się do odpustu św. Franciszka.
Nabożeństwo czterdziestogodzinne to szczególny czas łaski. Znajdźmy
czas dla Chrystusa, by przyjść do kościoła na adorację Najświętszego
Sakramentu.
Plan czterdziestogodzinnego nabożeństwa i odpustu parafialnego
wydrukowany jest w naszej gazetce.
W pierwszy piątek przed południem będę nawiedzał chorych. Spowiedź
w kościele od godz. 1500. O godz. 1700 Msza św. Zapraszam dzieci
z rodzicami, bo tego dnia obchodzimy święto Aniołów Stróżów.
W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna. W pilnych
sprawach prosimy o kontakt z plebanią.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Ś.P. Helena
ŻÓRAWSKA ze Słonawki. Ś.P. Halina TOMCZAK z Nowego
Prażmowa; Ś.P. Tadeusz CZASAK z Woli Prażmowskiej. Pogrzeby
odbyły się w minionym tygodniu.
Wieczny odpoczynek….
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