Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów. (Ps 146).
Uzupełnij: 1. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim …
ubogacić. 2. Ewangeliczny żebrak
3. Człowiek bogaty ubierał się w … i bisior.
4. Żebrak pragnął nasycić się odpadkami ze stołu … 5. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli
go na łono … 6. Bogacz za życia otrzymał swoje … 7. Abraham odparł: Mają …
i Proroków, niechże ich słuchają. 8. Bogacz strasznie cierpiał w tym ... 9. Jeśli Mojżesza
i Proroków nie … to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 10. Udział w Eucharystii
ma nam … życie wieczne, przekształcając nasze życie obecne. 11. Łazarz za życia
otrzymał … 12. Teraz Łazarz doznaje … a Bogacz cierpi męki. 13. „Gdyby kto z …
poszedł do nich,
to się nawrócą”. 14. Chrystus chce niwelować podziały i przepaści,
jakie … między nami a innymi ludźmi.
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umrę, on będzie mnie prosił
o kubek wody, lecz nic mu nie dam. Lepiej widzieć w sobie trochę z Abla trochę z Kaina,
trochę z bogacza i trochę z Łazarza. Żebrak, czołgający się po odpadki, mógłby pomyśleć
sobie tak: Jestem biedakiem, ale czy naprawdę niczego nie mam? Mogę pomodlić się
za bogacza, mogę ofiarować za niego cierpienia. Bogacz też nie jest tylko bogaczem.
Może otoczony pochlebcami potrzebuje miłości i modlitwy?” – Kubek wody podany
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za życia zalewa i gasi piekła. [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005,s.261-262].
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, przekształcając nasze życie
obecne. Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie tworzymy między nami
a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących, nie przekroczymy
teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą
wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami w drodze na łono
Abrahama. [ks. J. Januszewski, „Oremus” wrzesień 2007, s. 123].
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o wiarę oraz o dar pragnienia zbliżenia się
o Boga … oraz o łaskę przywiązania do słowa Bożego.
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Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem
ubogacić. (2 Kor 8,9)
Łk 16,19-31
Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się
bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka
Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij
Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie
cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł:
Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech
ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz
gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza
i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Papież Franciszek – … Czy człowiek, który nie jest miłosiernym jest doskonałym?
– Nie! Czy człowiek, który nie jest miłosiernym jest dobrym? – Nie! Dobroć
i doskonałość są zakorzenione w miłosierdziu. Oczywiście, Bóg jest doskonały. …
Jego doskonałość pobudza nas do bycia tak jak On … Ale czy naprawdę można
kochać tak, jak miłuje Bóg i być miłosiernym jak On? … - Każdy chrześcijanin jest
powołany do stawania się świadkiem miłosierdzia, a to się dzieje na drodze świętości.
Pomyślmy, jak wielu świętych stało się miłosiernymi, ponieważ pozwolili, aby ich serce
napełniło się Bożym miłosierdziem. … Zastanawiamy się, co dla uczniów oznacza bycie
miłosiernymi? Jezus wyjaśnia nam to dwoma słowami: „odpuszczać” i „dawać”.
Miłosierdzie wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu … Jezus przypomina uczniom,
że aby nastały stosunki braterskie trzeba zawiesić sądy i potępienia. … Jeśli Bóg mi
przebaczył, to dlaczego nie powinienem przebaczyć innym? … Osądzanie i potępianie
brata, który grzeszy jest błędne. Nie dlatego, że nie chcemy uznać grzechu, ale ponieważ
potępienie grzesznika zrywa z nim więź braterstwa i lekceważy miłosierdzie Boga,
który przeciwnie nie chce zrezygnować z żadnego ze swoich dzieci… Mamy raczej
obowiązek przywrócenia go do godności dziecka Ojca i towarzyszenia jemu w jego
drodze nawrócenia … Przebaczanie jest pierwszym filarem, zaś drugim jest
dawanie. … Bóg daje znacznie więcej, niż na to zasługujemy, ale będzie jeszcze bardziej
hojny wobec tych, którzy tutaj na ziemi byli szczodrzy. …To miłosierdzie i miłość pozwala
uczniom Jezusa, aby nie utracili tożsamości otrzymanej od Niego i uznali siebie za dzieci
tego samego Ojca. …[z Katechezy, poświęconej omówieniu hasła Roku Miłosierdzia. 21 IX 2016,].
Jan Paweł II - Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się
usłyszeć to wołanie. [Z homilii Jana Pawła II w Ełku 8 czerwca 1999].

Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy patrzymy na wygodnictwo i bezmyślne
życie – coraz więcej rozumiemy sens ofiary. [Kromka Chleba, Wa-wa 1977, 16 IX)].
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go
dla ciebie Duch Święty. II - Meditatio –Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Bogaty człowiek zapatrzony w swoje bogactwa
stracił z oczu nie tylko biednego Łazarza, stracił także perspektywę życia po śmierci.
Ocknął się dopiero w Otchłani, ale było już za późno na zmiany. Między nim a Łazarzem
była przepaść nie do przebycia i to w obie strony. A przecież za życia dzieliła ich tylko
pałacowa brama... Niestety w tej bramie nie pojawił się nikt … choćby z jakimiś resztkami,
by ulżyć niedoli Łazarza. … Nie powinienem przeżywając doczesność zapominać o tym,
co wieczne, o tym, co będzie po drugiej stronie, kiedy przekroczę bramę śmierci… Pan nie
zabrania mi troski o to, co materialne, o codzienny byt. Nie zabrania też, abym się
od czasu do czasu zabawił, oczywiście w granicach przyzwoitości i rozsądku. Ważne,
abym nie bawił się życiem swoim i innych. – Czy słucham przestrogi, abym w pogoni
za pieniądzem i rozrywką nie stracił(a) z oczu bliźniego w potrzebie … Chodzi o to,
abyśmy po śmierci razem z bliźnimi zostali „przetransportowani” przez aniołów na łono
Abrahama. … III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby
mówić Mu o przeżyciach, rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Pan króluje na wieki. (Ps 146).
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem … To czas
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego (Ps 146). [z: ks. R. Stankiewicz SDS , www.katolik].
Pamiętamy o naszym chrześcijańskim zobowiązaniu odmawiania różańca świętego Fragmenty objawień Matki Bożej z 1917 r. opisanych przez s. Łucję:
- z pierwszej części Tajemnicy: wizja piekła - Blask zdawał się przenikać ziemię
i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze,
jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle …
- z drugiej część Tajemnicy: kara i sposoby jej uniknięcia - Matka Boża: Widzieliście
piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić
w świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zostanie zrobione to, co
wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój. Wojna zmierza ku końcowi.
Lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza … - Aby
temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz
o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną
wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe
błędy po świecie … - z trzeciej części Tajemnicy…- zobaczyliśmy po lewej stronie Matki
Bożej nieco wyżej anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał
języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem,
jaki promieniował z prawej ręki Matki Bożej w jego kierunku; anioł wskazując prawą ręką
Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!
[z książki "Fatima - orędzie tragedii czy nadziei", A. Borellego].

KALENDARIUM cd.:
30. IX. – pt. – Wsp. św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła - (ok. 340-420).
Przełożył Biblię na język łaciński. Tzw. Wulgata odegrała kolosalną rolę w dziejach
studiów nad Pismem Świętym … Oprócz naukowej wiedzy i niezwykłej pracowitości
odznaczał się zamiłowaniem do ascezy. Jest patronem eremitów, biblistów, egzegetów,
księgarzy i studentów. Za jego wstawiennictwem prośmy Ducha Świętego o łaskę
przywiązania do słowa Bożego. [z: M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 121].

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVI Niedziela zwykła
.25 IX 2016r.

1. W środę, 28 września, po raz kolejny od dziewięciu już lat, organizowana jest
akcja: „Iskra do Nieba”. Ma ona na celu gromadzenie się o godz. 15.00 czasu
lokalnego w różnych miejscach świata, aby wspólnie odmówić Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
W Warszawie również w kilku miejscach w zeszłych latach prowadzona była ta
akcja. W tym roku po raz kolejny pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Bożego
Miłosierdzia do zebrania się na rogu ulic Bema i Kasprzaka (przy kościele) na
wspólną „Koronkę”. Do akcji zachęca nas również nasz Arcypasterz.
Oczekujemy też na Ciebie, aby razem modlić się w tym roku szczególnie za Ojca
Św. Franciszka oraz w intencjach o pokój, zwłaszcza na Ukrainie i w Syrii oraz
za prześladowanych chrześcijan.
Rozpoczęcie modlitwy o godz. 15.00.
Serdecznie już dziś zapraszamy!
2. W czwartek, 29 września, Kościół Św. wspomina w liturgii Św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała.
3. W tym tygodniu przypada I sobota m-ca. Msza św. o Niepokalanym Sercu
Maryi o 7.30.
W sobotę również rozpoczynamy miesiąc październik, miesiąc modlitwy
różańcowej. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe będą codziennie
o 17.15.
4. W następną niedzielę, 2 października jest obchodzony w Polsce Dzień
pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W związku z tym
w kościele św. Wojciecha o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza
św. w intencji Mieszkańców powstańczej Warszawy poległych i pomordowanych,
wypędzonych, osadzonych w obozach koncentracyjnych lub wywiezionych
na przymusowe roboty. Wszystkich wiernych zapraszamy do uczestnictwa we
Mszy św. i wspólnej modlitwy.
KALENDARIUM
27 IX – wt. – Wsp. św. Wincentego a Paulo, prezbitera - (1581-1660) przyszedł
na świat w wielodzietnej rodzinie. Jego rodzice marzyli, by ich syn w przeciwieństwie do
nich wiódł dostatnie życie. Wincenty w wieku 14 lat rozpoczął naukę w szkole
franciszkanów, zaś 5 lat później został kapłanem, jednak taki wybór drogi życia
podyktowany był w znacznej mierze chęcią zrobienia kariery. Podczas jednej z podróży
został uprowadzony, a następnie sprzedany jako niewolnik. Trudne doświadczenia
obudziły w nim pragnienie zbliżenia się do Boga … Poświęcił się pracy formacyjnej
i misyjnej oraz niesieniu pomocy najuboższym. Po śmierci został wyniesiony na ołtarze
i uznany za patrona dzieł miłosierdzia. [M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 109].
29. IX. – czw. – Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafał - W swojej
walce ze złem człowiek pewnie byłby bezsilny, gdyby nie pomoc aniołów. To ich Bóg
posyła, by pomagali nam w osiąganiu zbawienia. Pośród tych istot niebieskich szczególne
miejsce zajmują trzej archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, których święto Kościół właśnie
dziś obchodzi. Nie zapominajmy w naszych modlitwach o tym, by zwracać się o wsparcie
ze strony aniołów, mogących przecież bezpośrednio oglądać samego Boga.
[z: M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 117].

