
Pytanie Pana Jezusa - „kim Jestem dla ciebie?” - jest istotą każdego dnia, dla wszystkich ludzi. Nasza
odpowiedź decyduje o kierunku rozwoju naszego życia. Wsłuchiwanie się i wpatrywanie w Pana pomaga
nam w odzyskiwaniu podobieństwo do Niego, we wszystkich wydarzeniach naszego życia. Jeżeli ster
życia oddamy w ręce Jezusa, mamy gwarancję, że On je ocali.

eszcze raz l iturgia niedzielna
ukazuje nam paradoks krzy-
ża, tajemnicę cierpienia
i zbawienia, śmierci i życia.

Pismo święte, dzisiaj odczytywa-
ne, podkreśla dwojaką postawę
Sługi: dobrowolne i ciche przyjęcie
cierpienia oraz pełne ufności zda-
nie się na Boga.
Proroczy i wzruszający opis po-
stawy Jezusa, który dobrowolnie
pójdzie na mękę i śmierć, by wy-
pełnić rozkaz Ojca. Lecz także
prorocza zapowiedź pogodnej uf-
ności, z jaką Jezus podejmuje
ostateczne cierpienie, by wypełnić
rozkaz Ojca.

Na tym tle szczególnego bla-
sku nabiera dzisiejsza Ewangelia.
Jezus doprowadziwszy uczniów
do uznania swego posłannictwa
mesjańskiego, prostuje i uzupeł-
nia wyobrażenie, jakie zarówno
Dwunastu, jak i ich współziomko-
wie miel i o nim. Istotnie, wyjąw-
szy proroctwa o cierpieniach
Sługi Pańskiego, naród żydowski,
opierając się jedynie na tych, któ-
re ukazywały Mesjasza jako Zba-
wiciela i odnowiciela Izraela,

wyobrażał sobie, że Pan dokona swojego
dzieła przez chwałę i triumf. Sam Jezus gar-
dzi tym pojęciem i zapowiada wyraźnie swoją
mękę.

Pytania, które Jezus postawił swoim
uczniom pod Cezareą Fil ipową można na-
zwać szybkim sondażem opini i publ icznej: Za
kogo ludzie mnie uważają? Za kogo wy mnie
uważacie? Poprawna odpowiedź Piotra: „Ty
jesteś Mesjaszem”, spotyka się z zakazem
rozpowszechniania tej informacji publ icznie,
ale też z szokującą uczniów zapowiedzią, że
Mesjasz będzie cierpiał i umrze. Po dzień dzi-
siejszy taka wizja Mesjasza jest nie do przyję-
cia przez stronę żydowską, choć wyraźnie
zapowiadają ją teksty starotestamentowe.

Każdy jest wezwany, aby dostrzegać
w swoim życiu żywą obecność Jezusa – Me-
sjasza. On przychodzi do ludzkiej rzeczywi-
stości, dziel i z człowiekiem jego nędzę,
pragnie uzdrawiać jego zranienia i otwierać
go na łaskę, która daje życie.

Lecz z Bożego punktu widzenia byłoby to
sprzeniewierzenie się misj i Mesjasza i woli
Boga, pragnącego tą drogą uratować człowie-
ka spod dominacj i grzechu. A przede wszyst-
kim pragnącego w ten sposób pokazać nam,
jak bardzo nas kocha; że z miłości do nas, lu-
dzi, jest w stanie przyjąć każde cierpienie,
a nawet śmierć.

Jakże trudno jest przyjąć Chrystusowe
wezwanie do codziennego niesienia krzyża.
Boimy się, że to ponad nasze siły, nie potrafi-
my zaufać i uwierzyć, że Pan nie pozostawia
nas samym sobie. A przecież On nigdy nie
prosi nas o coś, czego nie jesteśmy w stanie
zrobić. Zaufajmy Bogu, naszemu Stwórcy,
który naprawdę pragnie naszego dobra
i szczęścia. On zna nas najlepiej i wie, do
czego jesteśmy zdolni. Nigdy nie zostawia
nas samych, lecz przez krzyż prowadzi nas
do pełni życia.

Podobnie jest z naszą wiarą, ona jako
zaufanie i zawierzenie Bogu jest rzeczywisto-
ścią żywą. Stąd jeśl i jest spotkaniem z Bo-
giem, natychmiast rzutuje na nasze czyny.
Wszystko bowiem jest czynione z Chrystu-
sem, w Chrystusie i przez Chrystusa. Nic się
nie da czynić bez Niego. Tak wielu ludzi
ochrzczonych dziś popełnia elementarne błę-
dy. Znak to, że wiara nie jest przemyślana ani
przeżywana, to jedynie antyczny mebel, który
trudno wyrzucić, bo jest pamiątką po dziad-
kach i nie ma dla niego miejsca w nowocze-
snych mieszkaniach. Taka wiara „martwa jest
sama w sobie”.
„Jeśl i kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje”. (Mk 8,34).

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA Z  EWANGELII według św. Marka (8, 27-35) fragment

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Fil ipową. W drodze pytał uczniów:
«Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedziel i : «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza,
jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówil i . I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach
zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź
Mi z oczu, szatanie, bo nie myśl isz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 1 6.09 - niedziela, rozpoczynają się
Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców, Dzień Środków
Oddziaływania Społecznego.

2. 1 7.09 - poniedziałek, wspomnienie
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,
Światowy Dzień Sybiraka

3. 1 8.09 - święto św. Stanisława Kostki,
patrona Polski i archidiecezji , dzieci
i młodzieży

4. 21 .09 - święto św. Mateusza Apostoła
i Ewangelisty

5. Młodzież kl. I I I Gimnazjum,
VI I I podstawowych oraz chętnych
zapraszamy na przygotowanie
do bierzmowania, zapisy u ks. Pawła

6. Dzieci kl . IV i I I I potwierdzają swoje
uczestnictwo we Mszy św.

7. Szukamy chętnych do teatru „Bliżej
Nieba”, do scholki oraz przygotowania
balu Wszystkich Świętych dla dzieci

.

Ks. Marian RowickiC ZYTAN I A N I E D Z I E LN E :
I Z 5 0 , 5 - 9 A ;
P S 1 1 6 A ( 1 1 4 ) , 1 B - 2 . 3 - 4 . 5 - 6 . 8 - 9 ;
J K 2 , 1 4 - 1 8 ;
M K 8 , 2 7 - 3 5

MSZE ŚW.
I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00, 1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 1 8.00
a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 1 7.1 5

NIE BÓJMY SIĘ SPRÓBOWAĆ ...
SPRÓBUJ ZAGRAĆ Z NAMI!
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KIM JEST JEZUS DLA MNIE?

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel. /fax (022) 7220250

Nowe konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 59346

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

Tomasz Terlikowski, ks. Piotr Glas,
Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu
„Codziennie toczy się walka o każdego z nas niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę,
czy nie. Dopiero gdy po tamtej stronie zobaczymy swoje życie, to dowiemy się, jak wiele
zawdzięczamy tej niebiańskiej pomocy. Jedno jest jednak pewne: nie wolno nam się wpatrywać w
ciemność i nią fascynować.” Ks. Piotr Glas bierze do ręki Dekalog i proponuje, by stał się on naszą
mapą na drodze do Boga.

Wiola Malan, na podstawie www.kmt.pl
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W poniedziałek 1 7.09 godzinie 1 9.30, po raz
kolejny w Kalinowym Sercu na warszawskim
Żoliborzu pojawi się Natal ia Niemen, której na
harfie towarzyszyć będzie Michał Zator. Duet
zaprezentuje improwizacje na poezji Szymona
Babuchowskiego – poety, muzyka i dziennikarza
“Gościa Niedzielnego”.

Natalia Niemen i Michał Zator
improwizują Babuchowskiego
w poniedziałek w Kalinowym Sercu



ieczór w środku tygodnia. W ko-
ściele zgasły już światła, tylko
z  tyłu, w sali nad zakrystią, sły-
chać jakiś ruch. Bocznym wej-

ściem przybywają kolejni goście: Książę, za
nim Papuga i Mama. Różowa Księżniczka
koników częstuje wszystkich domowym cia-
stem.
- Jedzcie, dzisiaj upiekłam!
Paweł rozstawił komputer, szuka pl ików
muzycznych. W drzwiach zjawia się jeszcze
Robot i Konik na biegunach. Są też dwie
małe dziewczyny, które zagrają siebie,
czyl i …małe dziewczyny.
- Kogo brakuje? – rozgląda się Robot.
- Lalka Klementyna musiała wyjechać na
obóz.
Pierwszy kwadrans upływa na wymianie in-
formacji . Wydrukowane są już dekoracje,
uszyto ki lka strojów. Wygląda na to, że spra-
wy idą do przodu.
To, oczywiście, obrazek z kolejnej próby
Teatru „Bliżej Nieba”. Zespół Zaczął przy-
gotowania do najnowszego spektaklu za-
tytułowanego „Konik na biegunach”.
Historia rozgrywa się w świecie dziecięcych
zabawek. Ale problemy głównych bohaterów
wcale nie są zabawkowe. Dotyczą nas, lu-
dzi, naszych marzeń, tragedii i łez. Czy i tym
razem przygody zakończą się szczęśl iwie?
Na razie scenariusz znają tylko aktorzy.
- Proszę, spróbujcie tego ciasta, jest bez
cukru! – zachęca Papuga.
- Przepyszne!
Różowa Księżniczka koników, która jest za-
razem reżyserem przedstawienia, zarządza
koniec poczęstunku:
- Zaczynamy od piosenki! – podejmuje

decyzję. – Sceny przećwiczymy później.
- Musimy obniżyć tonację, według mnie jest
za wysoko – proponuje jedna z aktorek.
„Kiedy masz problemów sto i kiedy brak ci sił,
Gdy marzenie o miłości rozpadło się w pył,
Wtedy on przybywa po to, aby pomóc ci
By ratować smutne serce, które nie chce
już żyć”.
Piosenka finałowa ćwiczona jest najdłużej.
Koniec sztuki musi być dobry, dynamiczny,
bo finał każdy z widzów zabierze w sercu
do domu.
„Konik na biegunach jest już piątym
przedstawieniem Teatru Bliżej Nieba”.
Pierwszy był „Osiołek z Betlejem”, który ra-
tował małego Jezusa przed żołnierzami He-
roda. Jego przygody były kontynuowane
w „Wielkim wyścigu osiołka”. Po drodze
oglądal iśmy jeszcze „Gazetowe miasteczko”
– piękną opowieść o dzieciach, które musia-
ły przekonać się osobiście, jak groźny i nie-

przewidywalny bywa wielki świat. A ostatnio
widziel iśmy „Bajkę o dobrym wilku”, który
przeszedł metamorfozę urzeczony dobrocią
Czerwonego Kapturka.
Premiera „Konika” planowana jest na pierw-
sze miesiące przyszłego roku. Po drodze
aktorów czeka jeszcze wiele pracy. Teatr
składa się w większości z rodziców, którzy
nie mogą zaniedbać obowiązków zawodo-
wych i domowych. Przydałoby się jeszcze 2-
3 aktorów do dublowania niektórych ról.
Wszystkich zapraszamy, by spróbować. Je-
żeli ktoś chciałby stanąć na scenie, niech
dołączy do naszego zespołu! Pomóżcie
przygotować wspaniałe przedstawienie
i przeżyć swoją przygodę ze sztuką. Pytania
i zgłoszenia proszę kierować do pani Oli , re-
żyserki spektaklu, na adres:
olaperkowska@wp.pl.
Do zobaczenia na próbie.

Ks. Janusz

Rok św. Stanisława Kostki
Ojcowie Jezuici z ul. Rakowieckiej 61 zapra-
szają dzieci i młodzież na uroczyste spotkanie
z okazji roku św. Stanisława Kostki. Odbędzie
się 1 8 września. Rozpocznie się nabożeństwem
dla dzieci o godzinie 1 7.00, po którym o godzinie
1 8.00 będzie sprawowana Msza święta pod prze-
wodnictwem bp. Michała Janochy. Po mszy bę-
dzie czas radosnego uwielbienia przygotowanego
dla młodzieży. Wszystkie nabożeństwa będzie
prowadził zespół „Mocni w Duchu” wraz z młody-
mi ludźmi ze wspólnoty „Młodość – lubię to!”.

Modlitwy z ojcem Pio
W  nocy 22 na 23 września 201 8 czciciele
Świętego Ojca Pio zgromadzą się w  kaplicy
Cudownego Obrazu w  Sanktuarium na Ja-
snej Górze na czuwaniu modlitewnym
„Z  Maryją i   Ojcem Pio czyścimy czyściec”.
Modlitwa za zamarłych będzie trwała cały na-
stępny dzień i zakończy się 23 września rów-
nież o godz. 21 .37. W ramach „Czyszczenia
czyśćca” wierni będą także zachęcani, aby
z okazji stulecia odzyskania przez naszą Ojczy-
znę niepodległości pamiętal i w modlitwie
o zmarłych z Sandarmochu, Wysp Sołowiec-
kich, Workuty, Wołynia, Piaśnicy i innych zapo-
mnianych obecnie miejsc. Szczegółowy plan
czuwania na stronie www.czyscimyczysciec.pl

Warszawskie seminarium
Metropolita warszawski apeluje do nas, aby
pamiętać w  modlitwie o  alumnach przygo-
towujących się do kapłaństwa w  warszaw-
skim seminarium duchownym. Prosi także
o modlitwę o nowe powołania kapłańskie i za-
konne. W niedzielę 9 września taca zebrana
w kościołach archidiecezj i warszawskiej została
na utrzymanie seminarium. Do kapłaństwa
przygotowuje się w diecezj i około stu kleryków.
W drugiej połowie września powrócą z praktyk
duszpasterskich i z wakacji . Wezmą udział
w kilkudniowych rekolekcjach, a od 1 paździer-
nika rozpoczną studia fi lozoficzno-teologiczne
na Papieskim Wydziale Teologicznym w War-
szawie.

Rekrutacja na PWTW
Jeszcze do 30 września można zgłaszać się
na studia i kursy proponowane w  nowym
roku akademickim przez Papieski Wydział
Teologiczny w Warszawie. Oprócz regular-
nych studiów teologicznych i katechetycznych
uczelnia organizuje szereg kursów doskonalą-
cych nasze umiejętności i naszego ducha: Stu-
dium Animacji Małżeńskiej (1 0 całodziennych
spotkań w soboty), Studium Małżeństwa i Ro-
dziny (30 spotkań w dwa lata), Akademię Dzien-
nikarstwa (1 0 spotkań). Dla tych co nie mają
czasu, uczelnia proponuje kurs „Teologi i dla za-
bieganych”. – Dwa lata, dwa razy w miesiącu po
cztery godziny – by umocnić to, co w nas jest
piękne – podkreśla rektor uczelni, ks. prof. Paw-
l ina. Więcej informacji na stronie pwtw.pl
.

Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA I PARAFII
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SPRÓBUJ ZAGRAĆ Z NAMI!

dzisiejszej Ewangeli i Pan Jezus mó-
wi: Jeśl i ktoś chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech

Mnie naśladuje. Boję się nieść krzyż swojej
codzienności. Często mam wrażenie, że nie
podołam i przekracza to moje siły. Podążam
jednak do przodu i real izuję konieczne działa-
nia wynikające z rol i matki, żony, z czynności
zawodowych, czy innych podjętych zobowią-
zań.
Ostatnio, w kontekście wezwania do wspar-

cia działań na rzecz naszej parafi i , tj . pisania
artykułów do naszej parafialnej gazetki,

w przypadku kiedy chcemy podziel ić się reflek-
sją, czy osobistymi spostrzeżeniami z innymi,
składania i zamieszczania jej na stronie inter-
netowej, wsparcia w zakresie organizacj i Balu
Wszystkich Świętych, czy przyjęcia rol i aktora
w naszym teatrze Bliżej Nieba, chciałabym za-
chęcić i zaprosić do współpracy w tym zakre-
sie. Jest to wyzwanie, ale pamiętajmy, że
Jezus nigdy nie prosi nas o coś, czego nie je-
steśmy w stanie wykonać. Przecież On zna
nas najlepiej i wie, do czego jesteśmy zdolni.

Nigdy nie zostawia nas samych i sama prze-
konałam się, że wspiera mnie i pozwala na
wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Nie
bójmy się zatem spróbować i podejmijmy wy-
zwanie. Jest to niezwykle ważne w kontekście
wzorców dla naszych dzieci. Rodzice budują
w dzieciach pozytywne zachowania i zdoby-
wają szacunek przez wartości, jakie prezentują
na co dzień. Ma to miejsce na wszystkich eta-
pach życia. Poprzez nasze postawy budujemy
przyszłe pokolenie, które będzie pracować na
rzecz innych, jeśl i im pokażemy, że można,
a nawet trzeba. Przywykliśmy do przekazywa-
nia wiedzy przy pomocy nauczania. Należy
jednak podkreśl ić, że to, co kształtuje osobo-
wość, raczej rzadko przyswajamy przez słu-
chanie. O wiele ważniejsze jest naśladowanie.
Małe dziecko wnikl iwie przygląda się dorosłym,
aby kształtować swoje postępowanie nie we-
dług adresowanych do niego uwag, ale według
tego, co widzi. Jeśl i zaś przekazywane wska-
zówki są sprzeczne z postawą dorosłych, to
dziecko przejmie przez naśladownictwo obser-
wowaną postawę, a nie przekazane mu ustnie
normy postępowania.

Ks. Edward Staniek napisał, że Jezus
uwzględniając tę skłonność ludzkiej natury do
naśladowania innych wzywa, by ten, kto chce
wybrać Go na Mistrza, skoncentrował uwagę
na Jego naśladowaniu. Pouczenia Proroka
z Nazaretu były nastawione na wezwanie do
naśladowania. Zapraszam zatem gorąco do
podjęcia współpracy na rzecz dzieci w projek-
tach naszej parafi i . Czekamy na Was.

Renata Gut

NIE BÓJMY SIĘ
SPRÓBOWAĆ ...
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QUIZ O NASZEJ PARAFII
1 . Jak nazywał się pierwszy proboszcz? ks. Kacper Kisielewski
2. Z jakich parafii została wydzielona nasza parafia?Wniebowstąpienia NMP

w Starych Babicach, MB Ostrobramskiej z Boernerowa
3. Jakie wioski, osiedla wchodzą w skład naszej parafii? Blizne Jasińskiego,

Blizne Łaszczyńskiego, Nowe Groty, część Starych Grotów i część Bemowa
4. Kto ufundował drewniany krzyż? p. Jarosław Dziekański
5. Kto poświęcił plac i krzyż? ks. bp Marian Duś
6. Kiedy obchodzimy datę ustanowienia naszej parafii? 26.08.1 998r
7. Jaki biskup wydał akt erygowania naszej parafii? ks. kard. Józef Glemp
8. Co rozpoczęło (jakie wydarzenie) sprawowanie Mszy św. w parafii?

Procesja Eucharystyczna ze Starych Babic
9. 1 7.1 0.1 998r, z czym kojarzy ci się ta data? Poświęcenie kaplicy przez ks. abp Glempa
1 0. Jak nazywa się pan kościelny? Sylwester Klimek
11 . Jak nazywa się pani organistka? Stanisława Stańczyk
1 2. I le lat kapłaństwa ma pierwszy proboszcz? 35
1 3. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Laseckiego
1 4. Jaki kolor z zewnątrz miała nasza kaplica? Żółty

Rodzice budują
w dzieciach

pozytywne zachowania
i zdobywają szacunek
przez wartości, jakie
prezentują na co dzień.

W W

1 5. Jaki obraz był w prezbiterium w kaplicy? Pokłon Trzech Króli
1 6. Kiedy i dokąd była zorganizowana pierwsza parafialna

pielgrzymka? 2001 r do Lichenia
1 7. Wktórym roku została poświęcona chorągiew KŻR? 2004r.
1 8. Kiedy przypada drugi odpust naszej parafi i?

1 2 września, Narodzenie NMP, MB Siewnej
1 9. Wktórym roku poświęcono figurkę MB Fatimskiej? 2005r.
20. Wktórym roku został proboszczem ks. kanonik Marian

Rowicki? 2007r.
21 . Wktórym roku zamontowano krzyż na wieży kościoła? 2007r.
22. Wktórym roku po raz pierwszy odwiedził naszą parafię

ks. Kardynał Nycz? 2007r.
23. Gdzie i kiedy zorganizował pierwszą pielgrzymkę z naszej

parafii ks. StanisławWarzeszak? Jasna Góra, 2007r.
24. Jak się nazywał pierwszy wikariusz bliznieński?

Ks. Adrian Zawadzki
25. Wktórym roku powstała wspólnota Drogi Neokatechumenalnej

w naszej parafii? 2008r.
26. Kiedy była sprawowana pierwsza Msza św. w obecnym kościele

i z jakiej okazji? 2008r, 1 0-lecie parafii
27. Co było motywem malowidła wykonanego przez pana Marka

Jarosińskiego na 10-lecie parafii?Anioły
28. Wktórym roku powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła

w naszej parafii? 2008r.
29. Gdzie zorganizował pierwszą pielgrzymkę ks. Adrian?

Do Kodnia
30. Wktórym roku był pożar kościoła? 2009r.
31 . Kiedy ks. Janusz był po raz pierwszy w naszym kościele?

201 0r, rekolekcje
32. Wktórym roku pojawiły się dzwony? 2011 r.
33. Wktórym roku pożegnaliśmy ks. Adriana? 201 2r.
34. Od którego roku ks. Janusz jest rezydentem? 201 3r
35. Wktórym roku pojawił się marmurowy ołtarz? 201 4r.
36. Kto był inicjatorem powstania wspólnoty Najdroższej Krwi

Chrystusa? Pan Józef Kieszek
37. Kiedy rozebrano kaplicę? 201 6r.
38. Wktórym roku pojawiła się marmurowa chrzcielnica? 201 6r.
39. Wktórym roku pojawiły się organy? 201 7r.




