
Jezus nauczając mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych sza-
tach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objada-
ją domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł
naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyl i jeden grosz. Wtedy przywołał
swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszyst-
kich, którzy kładl i do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucal i z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedo-
statku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Dzisiejszy świat uczy nas troszczyć się o własne dobro, chcieć mieć zawsze rację, wszystko prze-
kuwać na swój sukces. Inni są nam niezbędni, o ile mogą nam posłużyć do budowania własnej po-
zycji. Liczy się to, ile mam, a nie kim jestem. Pan Jezus całym życiem wykazuje troskę o drugiego
człowieka. Przyszedł, by ofiarą z własnego życia wybawić nas od potępienia. Każdy kto na pierw-
szym miejscu stawia troskę o drugiego człowieka, staje się podobny do Niego.

a  osiedlu mojej matki jest oko-
ło 70 mieszkań. Wszyscy się

znają, przynajmniej z  widzenia. Kilka
lat temu matka spoglądała, w ilu domach
mieszkają osoby samotne, owdowiałe.
Zebrało się bl isko 30 osób, z czego tylko
dwóch mężczyzn. W Warszawie taki wi-
dok nie należy do rzadkości. Tętniące nie-
gdyś życiem i dziećmi osiedla postarzały
się i przygarbiły. Najbl iższym towarzy-
szem życia wielu wdów staje się telewizor
i „Biedronka”, jeżel i nogi pozwalają jesz-
cze na wyjście do sklepu.

W  czasach biblijnych wdowa była
istotą o  wiele bardziej tragiczną, nie-
szczęśliwą. Nie chodziło nawet o smutek
po mężu, bo taki smutek raz jest, raz go nie
ma. Ale całe prawo, całe funkcjonowanie
życia opierało się na mężczyźnie. Gdy on
umierał, ona zostawała praktycznie z ni-
czym. Dzisiaj zostaje mieszkanie, konto,
renta albo emerytura, zostają takie same
prawa w kolejce do lekarza czy przy urnie
do głosowania, jest pol icja, sądy itd. Wtedy
wdowa nie miała żadnej obrony, najwyżej

dzieci, jeżel i chciały zająć się matką. Nawet
majątek po mężu często nie był jej własno-
ścią. Dlatego postawa wdowy z dzisiejszej
Ewangeli i jest naprawdę radykalnie heroicz-
na. Ona nie dostanie za chwilę emerytury,
ani nie pójdzie do opieki. Ona zostaje
z pustką i co najwyżej z dobrowolnym
wsparciem znajomych.

Co dzisiaj można wrzucić do skarbo-
ny, aby ją naśladować i   zasłużyć na po-
chwałę Jezusa? Majątek nie jest jedyną
rzeczą, na którą Jezus czeka. Nie potrzebu-
je pieniędzy. Można wrzucić swoją egzy-
stencję, jej kruchość, nieustanny strach
przed przemijaniem. Można wrzucić wiele
trudnych pytań: co z moim życiem? Co
mam o nim myśleć? Do kogo należy? Do
mnie tylko czy mojej rodziny, ojczyzny?
Można wrzucić skomplikowanych decyzje.
Wrzucić – to znaczy oddać Bogu czyl i po-
stąpić tak, jak Bóg proponuje. Zawinąć
w papierek swoje mędrkowanie, niepew-
ność umysłu i wrzucić.

A  czy można wrzucić swój grzech?
Gdy Jezus przyszedł na ziemię, był już wła-

ścicielem wszystkiego na tej ziemi i w całym
kosmosie. Zależało mu tylko na jednym –
by człowiek oddał Mu z miłością, z żalem,
z pokorą swój grzech. Ale najpierw, zanim
go oddamy, musimy go nazwać, zamiast się
wykręcać. Musimy przygiąć do ziemi kark,
rozum i serce. To czasem jest trudniejsze
niż wrzucanie pieniędzy do skarbony. Bo
niejeden z nas chciałby wykupić się kasą,
zamiast łzami i żalem. Konfesjonał to też
taka współczesna skarbona. Można też
„wrzucić” swoje dzieci. Według później-
szych objawień Jezus odnalazł wkrótce
ubogą wdowę. Oddała ostatni pieniądz, te-
raz Jezus poprosił ją o syna. Zaproponował,
został jednym z jego uczniów. I lu rodziców
modli się szczerym sercem o powołanie dla
swoich dzieci?

Na zakończenie dzisiejszej Ewangeli i
trzeba zadać sobie pytanie: może nie je-
stem ubogą wdową, ale tym bardziej po-
winienem wrzucić coś do skarbony.
Tylko, co?

Ks. Janusz Stańczuk

NUMER 303 • Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła • 1 1 Listopada 201 8 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Marka (1 2, 38-44)

CZYTAJ W NUMERZE

CHÓR POLONIA Z DORTMUNDU U NAS
ROWERAMI DO BORZĘCINA

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 303

CZYTANIA NIEDZIELNE:
1 KRL 1 7,1 0-1 6;
PS 1 46,6c-7.8-9a.9bc-1 0;
HBR 9,24-28;
MT 5,3;
MK 1 2,38-44
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KAŻDY JEST TROCHĘ WDOWĄ

1 . 11 .11 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30
spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii św.
- Narodowe Święto Niepodległości, główne
uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej,
g. 1 7.00 koncert.

2. 1 2.11 - poniedziałek, wspomnienie św.
Jozafata

3. 1 3.11 - wtorek, wspomnienie pierwszych
męczenników Polski

4. 1 7.11 - sobota, wspomnienie św. Elżbiety
5. 1 8.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus

6. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe
przedstawienie multimedialne K.O.S.T.K.A.
niedziela 1 8 l istopada 201 8 godz. 1 7:00
Sala Widowiskowa Domu Kultury Stare
Babice, ul. Południowa 2, Zielonki-Parcela

JEDNEGO SERCA JEDNEGO DUCHA 201 8
Po raz kolejny ukazuje się nagrania l ive z największego koncertu uwielbienia w Polsce. Jednego Serca
Jednego Ducha 201 8 to płyty: CD oraz DVD, które oddają kl imat tego spotkania w Rzeszowie. Co roku ok.
40 tysięcy osób wspólnie uwielbia Boga śpiewając pieśni nowe, jak i te tradycyjne. Płyty znajdziecie na
www.chrzescijanskiegranie.pl
Wydarzenie co roku odbywa się w Boże Ciało w Rzeszowie. W tym dniu idąc za przykładem rzeszowskie-

go koncertu w wielu miejscowościach w Polsce także
odbywają się koncerty uwielbienia, jednak rzeszowskie
uwielbienie Boga niezmiennie jest największym tego
typu w naszej Ojczyźnie. Inicjatorem wydarzenia jest
Jan Budziaszek, a od wielu lat towarzyszą mu wyśmie-
nici muzycy.

Materiały zaczerpnięte ze strony
wwww.chrzescijanskiegranie.pl

Agnieszka Idźkowska

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) 722 02 50

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

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 godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

TYGODNIK PARAFIALNY NR 303

Papież Franciszek - kard. Jorge Mario Bergoglio, Dzielenie się mądrością czasu
Ta jedyna w swoim rodzaju książka powstała dzięki pomysłowi Franciszka. Papież zaprosił ludzi starszych, by tak
jak on podziel i l i się własnym doświadczeniem. Constance Casuro, która przez lata myślała, że nie ma niczego, co
mogłaby dać innym, przekonuje, że nie warto wciąż anal izować niepowodzeń, ale brać je za dobrą monetę. Trzeba
kochać, mówi Maria Śmiałowska – jedna z trojga polskich bohaterów tej książki – bo patrząc z perspektywy czasu,
żałuje się tylko braku miłości. Wiara we własne siły i cierpl iwe podążanie za wewnętrznym przekonaniem przynosi
efekt, podkreśla Martin Scorsese – reżyser, który odniósł światowy sukces.
Każda z tych kilkudziesięciu histori i została napisana przez życie. Zawarta w nich mądrość daje siłę do odważnego
mierzenia się z każdym dniem.

Na podstawie www.kmt.pl
opracowała: Wiola Malan

N
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Świeca Niepodległości
W  setną rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę, 11 listopada w  Świątyni Opatrzności ponow-
nie zapłonie Świeca Niepodległości – dar papieża Piu-
sa IX z  1 867 r. Rano o godz. 9.00 podczas Mszy
dziękczynnej Świecę Niepodległości zapal i w Świątyni
Opatrzności Bożej prezydent RP wraz z metropol itą war-
szawskim, a o godz. 1 9.1 8, porze nawiązującej do roku
odzyskania niepodległości, wyjątkowa świeca zapłonie po
raz kolejny. Dokładnie w tym czasie, w wielu domach
i parafiach archidiecezj i warszawskiej zapalone zostaną
miniaturowe świece niepodległości, przygotowane przez
Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Zostanie też
odmówiony Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności
Bożej. Uroczystość będzie transmitowana przez TVP.

Trump zachęca do adopcji
Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny ogłosił li-
stopad Narodowym Miesiącem Adopcji. W  okoliczno-
ściowym orędziu nazwał adopcję „czynem
odmieniającym życie” i   „błogosławieństwem dla
wszystkich, których dotyczy” . W Stanach Zjednoczo-
nych inicjatywa Narodowego Tygodnia Adopcji została
zainicjowana przez prezydenta Ronalda Reagana
w 1 984 r. Obecnie w stanach Zjednoczonych czas
oczekiwania przez dziecko na adopcję to ok. 3 lata. Za-
ledwie 2 proc. Amerykanów zdecydowała się do tej pory
na adopcję, jednak aż 1 /3 społeczeństwa rozważa taką
możliwość. Rocznie w USA dokonywanych jest ok.
1 ,3 mln. aborcj i . Jedynie 4 proc. kobiet, które nie chcą
opiekować się swoim dzieckiem po urodzeniu, decyduje
się na urodzenie go i oddanie do adopcji .

75. rocznica bombardowania Watykanu
5 listopada 1 943 r. o  godz. 20.05 na południowe
skrzydło Ogrodów Watykańskich spadło pięć bomb.
Na szczęście nie było rannych ani zabitych. Uszko-
dzona została stacja kolejowa, laboratorium mozaik
oraz Pałac Gubernatoratu. Przez wiele lat bombardo-
wanie było owiane tajemnicą. W 201 0 r. ukazała się
książka poświęcona temu tragicznemu wydarzeniu. Jej
autor Augusto Ferrara mówi, że "był to odizolowany
przypadek ataku. Celem było Radio Watykańskie. Bom-
bardowanie zorganizował jeden faszysta, który wziął
niewielki samolot z Viterbo. Chciał w ten sposób wyci-
szyć te przesłania, które docierały z Radia Watykań-
skiego na zewnątrz, w tym do Włochów, którzy walczyl i
z niemiecką okupacją Rzymu”.

Panama 201 9
Około pięćdziesiąt wolnych miejsc pozostało jesz-
cze dla chętnych z  Polski, by uczestniczyć w  gru-
powym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży, które
odbędą się w  dniach 22-27 stycznia 201 9 r. w  Pa-
namie. Na stronie www.panama201 9.pl uruchomiono
zakładkę „Bank wolnych miejsc”, gdzie każdy, kto ta-
kiego miejsca szuka, może się zgłosić. Organizatorzy
odradzają wyjazd bez grupy. W Panamie spodziewa-
nych będzie ok. 3,5 tys. Polaków. Z tego, co wiadomo
dzisiaj , jest to największa delegacja europejska. Za na-
mi jest długo, długo nic i dopiero 1 000-osobowe dele-
gacje z Francj i , Niemiec i Włoch. Z pozostałych krajów
grupy będą dużo mniejsze.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

dy mowa jest o infekcjach dróg oddechowych
u dzieci nie sposób nie mówić o szczepie-

niach ochronnych. Na szczególną uwagę zasługują
szczepienia przeciw grypie. Należy pamiętać o tym,
że grypa jest chorobą ograniczoną nie tylko do ukła-
du oddechowego. Wirus grypy poprzez naczynia
krwionośne dociera do wszystkich narządów. Wynika
z tego, że jest to choroba ogólnoustrojowa, a powi-
kłania dotyczyć mogą wielu układów. Bardzo ciężki
i niepomyślny przebieg może mieć pogrypowe zapa-
lenie mózgu czy zapalenie mięśnia sercowego. Inne
następstwa, takie jak zapalenie płuc, zapalenie mię-
śni czy drgawki gorączkowe, chociaż zazwyczaj do-
brze rokują, to w danym momencie są dla rodziców
zawsze dużym powodem do niepokoju. Zbyt często
bagatel izujemy grypę. Mylnie uważamy, że jest to ba-
nalna sezonowa choroba, która po przechorowaniu

nie pozostawia śladów, że grypa to zwykłe „przezię-
bienie” (na marginesie – podobnie trochę lekceważą-
co myślimy o ospie wietrznej). Problem z tym, że
nigdy nie wiemy, u kogo wystąpią powikłania pogry-
powe. Na dodatek boimy się szczepień ochronnych.
W przypadku grypy szczepienia są stosunkowo bez-
pieczne, a spośród objawów ubocznych najczęściej
występuje ból w miejscu wkłucia. Prawdopodobień-
stwo pojawienia się efektów niepożądanych po
szczepieniu jest znacznie mniejsze niż ryzyko powi-
kłań po przebyciu samej choroby – bilans ryzyka
i korzyści nadal przemawia więc za szczepieniem.
Niestety wyszczepialność na grypę w Polsce jest ni-
ska – u małych dzieci nawet poniżej 1 %.

lek. KrzysztofBrzeszkiewicz

WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE U  DZIECI
– INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH. CZĘŚĆ 3.

piątek na wieczornej Mszy św. gościl iśmy w na-
szym kościele ki lkudziesięcioosobowy chór polo-
ni jny, który przyjechał do nas aż z Dortmundu.

Swoim pięknym śpiewem dodatkowo uświetnił Eucharystię,
a po niej dał wspaniały koncert pieśni patriotycznych i rel i-
gi jnych. „Rotę” śpiewaliśmy wspólnie – i tak weszl iśmy
w klimat świętowania setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Wiola Malan

ROWERAMI DO BORZĘCINA
raz z ministrantami chcemy lepiej poznać
nasz dekanat lasecki . Dlatego na rowe-
rach mamy zamiar odwiedzać wszystkie

parafie naszego dekanatu, by następnie podziel ić
się zdobytą wiedzą na łamach naszej gazety.

Ale od początku. . . Kościół katol icki jest podzielo-
ny administracyjnie na metropol ie. W Polsce jest
ich 1 4 - nasza nazywa się warszawska, a w jej
skład wchodzą 3 diecezje: płocka, warszawsko-
praska i warszawska. W Polsce jest ich aż 41 . Każ-
da diecezja dziel i się na dekanaty - w Polsce jest
ich 1 057, u nas - 25. Dekanaty składają się z para-
fi i , w naszej archidiecezj i jest ich 211 , a w naszym
dekanacie - 9. Oto one: Babice - Parafia Wniebo-
wzięcia NMP, Blizne - Parafia Objawienia Pańskie-
go, Borzęcin Duży - Parafia św. Wincentego
Ferreriusza, Izabel in - Parafia św. Franciszka
z Asyżu, Laski Warszawskie - Parafia Matki Bożej

Królowej Meksyku, Lipków - Parafia św. Rocha, Oł-
tarzew - Parafia Królowej Apostołów, Ożarów Ma-
zowiecki - Parafia Miłosierdzia Bożego, Zaborów -
Parafia Nawiedzenia NMP. Patronem dekanatu jest
bł. Józef Jankowski. Dziekanem dekanatu jest
ksiądz kanonik Grzegorz Jankowski, wicedzieka-
nem: ksiądz Zdzisław Słomka SAC, ojcem ducho-
wym - nasz proboszcz: ksiądz kanonik Marian
Rowicki , a duszpasterzem dzieci i młodzieży:
ksiądz Łukasz Duda.

W sobotę 1 3 października korzystając z pięk-
nej pogody, dotarl iśmy po 1 0 km pedałowania do
Borzęcina Dużego do parafii pw. Św. Wincente-
go Forreriusza. Dzięki życzl iwości miejscowych
księży Marka Skowrońskiego i kanonika Józefa Ol-
czaka poznal iśmy historię tego miejsca i odwiedzi l i-
śmy kościół.

Parafia Bo-
rzęcin należy do
najstarszych na
Mazowszu. Po-
wstała między ro-
kiem 11 66 a 1 254.
Pierwszy kościół
w Borzęcinie był pod wezwaniem św. Zygmunta
i był on drewniany. Przedostatni kościół wybudowa-
no w 1 662 r. W roku 1 852 pożar zniszczył go do-
szczętnie. Wincenty i Tekla Rapaccy właściciele
majątku Borzęcin i Ożarów pobudowali i wyposażyl i
całkowicie obecny kościół, który został poświęcony
w 1 855 r. Jako wyraz wdzięczności parafia obcho-
dziła odpusty na św. Wincentego (5 IV), św. Teklę (23
IX), a obecnie św. Stanisława (8 V) i św. Teklę (23
IX). Kościół w czasie działań wojennych Powstania
Warszawskiego był bardzo zniszczony, obity kulami
ze wszystkich stron. Z okien wyleciały wszystkie
szyby. Na Mil lenium wykonano wiele prac tak we-
wnątrz, jak i na zewnątrz kościoła. Odnowiono pre-
zbiterium i wielki ołtarz, wmontowano dwa witraże.
Odwodniono również kościół głębokim rowem.

Zobaczymy, jak pogoda dopisze i czy młodzi
rowerzyści będą mieć siłę, by dotrzeć do kolejnego
kościoła naszego laseckiego dekanatu. Nie wiado-
mo, i le czasu nam zajmie objechanie wszystkich
budynków sakralnych w okolicy, ale nie spieszy nam
się, zawierzamy nasze wyprawy Opatrzności Bożej.
Zapraszamy nowych ministrantów do służby przy
ołtarzu i chętnych do wspólnego zwiedzania okol icy.

ks. Paweł Paliga
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