WY P Ł Y Ń
NA GŁĘBIĘ
Gazetka parafialna
Parafia św. Franciszka z Asyżu
ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 22 727 0595;
parafia.prazmow.pl; Nr konta 87 8002 0004 0037 1953 2026 0001

4 NIEDZIELA ZWYKŁA

28.01.2018
LITURGIA SŁOWA

307/18

Czytanie I: Pwt 18,15-20 * Ps 25 * Czytanie II: 1 Kor 7,32-35

Ewangelia: Mk 1, 21-28
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do
synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył
ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany
przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus
rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem
wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden
drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą.
Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne.
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto słowo Pańskie

MIĘDZY FASCYNACJĄ A PROFANACJĄ
W synagodze w rodzinnym mieście,
jak w wiejskim kościele parafialnym
wszyscy wszystkich znali. Wiedzieli
o sobie prawie wszystko. Kto kogo lubi,
kto na kogo jest zagniewany, kto
zabierze głos i o czym będzie mówił.
Społeczność Nazaretu była więc

zaskoczona, gdy przemówił Jezus:
„Wszyscy przyświadczali Mu i dziwili
się pełnym wdzięku słowom, które
płynęły z ust Jego”. Mówił bowiem
inaczej niż wszyscy dotychczasowi
nauczyciele wiary. Cytował proroka
Izajasza, którego większość znała na

pamięć, ale w Jego stwierdzeniu: „Dziś
spełniły się te słowa Pisma”, była jakaś
zaskakująca nowość starego proroctwa.
Słuchacze jednak bardziej skupili się na
doświadczeniu emocjonalnym, pewnym
niezwykłym klimacie, który wypełnił
synagogę w Nazarecie niż na istotnej
treści katechezy, którą słyszeli. Są
zadziwieni pełnym wdzięku słowom,
które płynęły z ust Zbawiciela, są
zachwyceni kazaniem Jezusa, by za
chwilę porwać Go z całą nienawiścią
i wrogością. Zachwycają
się słowami a chcą strącić
w
przepaść
Słowo
Wcielone. Ta historia się
powtarza w postawie wielu
chrześcijan, którzy budują
swoją wiarę tylko na
emocjach.
Wówczas
Chrystus,
Kościół,
nabożeństwa,
kazania,
praktyki, stają się środkiem
do
miłych
przeżyć
religijnych. A gdy pojawia
się
słowo
prawdy
i napomnienia, wówczas
tacy chrześcijanie gotowi są odtrącić
Pana Jezusa i Jego świadków. I w swej
pysze nie wiedzą, biedni, że to oni
spadają w przepaść.
Warto również zauważyć, że „nowa
nauka z mocą”, która przynosi Chrystus
objawia się w bardzo emocjonalnym
i
hałaśliwym zachowaniu ducha
nieczystego. „Zaczął on wołać: „Czego
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży”. Duch nieczysty
zarzuca Jezusowi, że Jego posłannictwo
staje się powodem zguby szatana. I to
jest niezmiernie ważne świadectwo
i bardzo aktualne. Dzisiaj bowiem

następuje swoiste pomieszanie dobra ze
złem a w zasadzie wmawia się nam, że
zło nie istnieje. Ale żeby dojść do
takiego stwierdzenia najpierw trzeba
zanegować
istnienie
prawdy
obiektywnej. Jeśli nie ma prawdy, jeśli
wszystko jest iluzją to nie ma również
dobra i zła, bo wszystko jest względne.
„Nowa nauka z mocą” – to objawienie
prawdy, która wyzwala z kłamstwa
grzechu. Duch nieczysty opanował
umysł i serce człowieka, gdy wmówił
Adamowi i Ewie, że Bóg
nie jest prawdomówny. „Na
pewno nie umrzecie! Ale
wie Bóg, że gdy spożyjecie
owoc z tego drzewa,
otworzą się wam oczy i tak
jak Bóg będziecie znali
dobro i zło” (Rdz 3,4-5).
Szatan, ojciec kłamstwa,
duch nieczysty, zarzuca
Bogu kłamstwo i nieczyste
intencje. I człowiek do
dzisiaj
ulega
tej
pierworodnej
pokusie
odrzucenia prawdy, której
źródłem jest sam Bóg. Dlatego zło jest
tak krzykliwe, tak emocjonalne i tak
hałaśliwe. Oskarżenie, które duch
nieczysty kieruje wobec Jezusa:
„przyszedłeś
nas
zgubić”
jest
potwierdzeniem najważniejszej prawdy,
że „Jezus Chrystus stał się człowiekiem i
umarł na krzyżu dla naszego zbawienia”.
Tak, Jezus przyszedł, aby zgubić szatana
i
nas
ocalić
przed
wiecznym
potępieniem. To jest Ewangelia - nowa
nauka z mocą, która większa jest od
kłamstwa tego świata i nienawiści ducha
nieczystego.
Ks. Proboszcz
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Z DZIENNICZKA ŚWIĘTEJ FAUSTYNY
741
Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach
piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz
mówić nie mogę, mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie.
Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego musieli
mi być posłuszni. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które
widziałam. Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie
dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam
ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się
goręcej modlę o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam
miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać
w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić
najmniejszym grzechem.

OFIAROWANIE WEDŁUG REMBRANDT A
Rembrandt kilkakrotnie w swej twórczości wracał do tematu
Ofiarowania Pańskiego. Najbardziej charakterystyczne są dwa
obrazy.
Pierwszy, namalowany został w roku 1627, gdy artysta ma
zaledwie 21 lat. Niewiele wie jeszcze o starości ze swego
doświadczenia. Dlatego starzec Symeon mógłby być
ucharakteryzowanym młodzieńcem, który silną ręką
podtrzymuje Dzieciątko, bardziej skupiony na przekazaniu
Maryi proroctwa o mieczu boleści, niż na kontemplacji
Zbawiciela. Obraz przeniknięty jest nierealnym światłem, które
buduje nastrój cudowności, niepowtarzalności chwili.
Dominującą postacią jest prorokini Anna unosząca ramiona
w pełnym ekspresji geście.
Czterdzieści lat później, pod koniec swego życia (+1669),
powraca do tematu Ofiarowania. Tym razem ogranicza scenę do
spotkania Symeona z Dzieciątkiem. Widzimy prawdziwego
starca umęczonego życiem, który trzyma w swych starczych
dłoniach Zbawiciela Świata: Światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Izraela. Symeon nie mówi ale słucha, nie patrzy
ale widzi. Przypomina kapłana, który po słowach konsekracji
trwa w krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, by za
chwilę, w momencie podniesienia, ukazać światu wielką
Tajemnicę wiary. Cały obraz tchnie głębokim pokojem,
wyrażając słowa modlitwy Symeona: „Teraz, o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju” (Łk 2,29)
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MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II
Maryjo, wizerunku Kościoła - Oblubienicy bez zmarszczki
i
skazy,
która
naśladując
Ciebie
„zachowuje
dziewiczonienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą
miłość”– wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do
wieczystej i jedynej szczęśliwości.
Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały
wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc,
a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła,
jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły
Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich,
głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich,
którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów
i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy
z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość
w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na
przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania
Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem,
podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej
ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

Z OGŁOSZEŃ







W Piątek – 2 lutego – święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze święte o 930
i 1700. Na liturgię 2 lutego przynosimy gromnice z okapnikami. Święto
Ofiarowania Pańskiego to Dzień Życia Konsekrowanego. Tego dnia kończymy
również tradycyjny okres Bożego Narodzenia.
W piątek po Mszy o godz. 930 będziemy nawiedzać chorych. Od godz 15-tej
adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 17 00 Msza
wieczorna. Po Mszy zapraszam chętnych do sperzątania kościołą.
W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
W sobotę po Mszy wieczornej Różaniec wynagradzający.

PLAN KOLĘDY
Poniedziałek (29.01) – Błonie i Dobrzenica: ul. Poprzeczna (od godz. 900);
Wtorek (30.01) – Dobrzenica - od godz. 1600;
Środa (31.01) – KOLONIA Gościeńczyce (od godz. 900);
Czwartek (1.01) – Słonawa i Słonawka (od godz. 1600);
Sobota (3.02) – Nowy Prażmów: (ul. Akacjowa od godz. 900).
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