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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

K iedy rok liturgiczny dobie-
ga końca, liturgia wzywa 
wiernych do rozważania 
końca czasów, który zbie-

ga się z objawieniem i powrotem 
chwalebnym Chrystusa oraz odno-
wieniem w Nim wszystkich rzeczy. 
To wielkie wydarzenie eschatolo-
giczne przedstawiają dzisiejsze 
czytania i Ewangelia.
 W Ewangelii Jezus mówi: 
„Niebo i ziemia przeminą, ale 
moje słowa nie przeminą”. Wska-
zuje na ciągłą aktualność swoje-
go nauczania. Jego słowo nigdy 
nie przemija, pozostaje cały czas 
w mocy i przemienia ludzkie ser-
ca. Nieustannym zadaniem chrze-
ścijanina pozostaje czynić  je ak-
tualnymi w swoim życiu.
 Każdy człowiek rozwija w so-
bie dążenie do przeprowadzenia 
aktualizacji. Dzieje się to na róż-
nych płaszczyznach. Rzeczy uży-
wane zbyt długo z czasem albo 
po prostu przestają odpowiadać 
coraz to nowym wymaganiom 
technicznym, albo zwyczajnie się 
zużywają.

Dlatego też wielu ludzi, zwłaszcza młodych, 
cały czas trzyma przysłowiową „rękę na pul-
sie”, aby nie dać się wyprzedzić zdobyczom 
techniki, aby pozostać cały czas  „zaktuali-
zowanym”.
Może się wydawać, że taka właśnie postawa 
wyznacza dzisiaj szczeble w hierarchii spo-
łecznej, im bardziej ktoś posiada coraz wię-
cej nowych przedmiotów, tym jest bardziej 
poważany. Znamiennym pozostaje fakt, że 
o ile dążenie do życia w nowoczesności oży-
wia w człowieku mechanizmy twórcze, o tyle 
na płaszczyźnie wiary zdaje się on często 
pozostawać bardzo daleko.
 Każdy zatem jest wezwany do rozważ-
nego czuwania nad sobą i swoim życiem. 
Bo- dzięki Bogu! – nie znamy dnia ani godzi-
ny. Tymczasem Jezus pokazuje, że to wcale 
nie jest najważniejsze: „Lecz o dniu owym 
lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w nie-
bie, ani Syn, tylko Ojciec”. Już sam fakt, że 
o dacie końca świata nie wie sam Syn Boży 
pokazuje, że ta wiedza wcale nie jest nikomu 
potrzeba.
 Ewangelia mówi nam o aniołach, którzy 
będą mieli obowiązek zebrać „wybranych 
z czterech stron świata, od krańca ziemi aż 
do szczytu nieba”. Nikt nie zostanie zapo-
mniany; wszyscy – aniołowie i ludzie – zo-

staną wezwani na chwalebny powrót Zbawi-
ciela.” Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką mocą 
i chwałą”. Chrystus przyszedł na świat pierw-
szy raz w pokorze, w ukryciu, w cierpieniu, 

by go odkupić z grzechu, powróci jednak na  
końcu wieków w całym blasku swej chwa-
ły, by zebrać owoce swego odkupieńczego 
dzieła.
 Wstrząśnięte moce niebieskie, wiel-
ki ucisk, zmartwychwstanie umarłych, sąd 
Boży, nagroda i kara wieczna, nie są to te-
maty, o których słucha się z przyjemnością. 
W Eucharystii staje pośród nas Jezus Chry-
stus, którego miłość, objawiona w ofierze 
krzyżowej, okazała się większa niż wszyst-
kie nasze grzechy. Trwałe i pełne szczęście 
możemy odtąd znaleźć tylko w wiernym od-
daniu się Jemu, gdyż On ma moc nas uwol-
nić od największego lęku – przed wiecznym 
bezsensem, pustką i osamotnieniem śmier-
ci. Czuwajmy…!

Henryka Andrzejewska

Pośród przeciwności, kryzysów, upadków jakie przeżywamy w Kościele i świecie, mamy widzieć 
nadzieję zapowiadaną przez Pana. On powraca, by na tym świecie okazało się zwycięstwo dobra. 
Pan nas zapewnia, że Jego obietnice się wypełnią, tak jak zwyciężył śmierć zmartwychwstaniem. 
Nas Pan zachęca do czuwania, by nas ten dzień nie zaskoczył.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dn 12,1-3); 
(Ps 16,518.9-10.11); 
(Hbr 10,11-14.18); (Łk 21,36); 
(Mk 13,24-32);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (13, 24-32) fragment
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W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swo-
ich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa 
figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza 
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko 
jest, we drzwiach. 

Nie znamy dnia, ani godziny…

„KRÓLESTWO BOŻE JEST POŚRÓD WAS”
ŚWIĘTA TERESA Z LISIEUX

„Lecz o dniu owym  
lub godzinie nikt nie wie, 

ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec”
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„KRÓLESTWO BOŻE  
JEST POŚRÓD WAS” ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

Federacja Polskich Banków Żywności od 
ponad 20 lat ratuje święta setek tysięcy 
osób w Polsce, organizując Świąteczną 
Zbiórkę Żywności. W tym roku zbiórka od-
będzie się 30 listopada i 1 grudnia. Rok temu 
organizacja z pomocą ponad 55 tys. wolonta-
riuszy zebrała 776 ton jedzenia na przygoto-
wanie ponad 1,5 miliona świątecznych posił-
ków dla osób potrzebujących. To jednak wciąż 
za mało w kraju gdzie w ubóstwie żyje około 4 
mln osób, z czego 1,6 mln w ubóstwie skraj-
nym. Wszystkie szczegóły na temat Banków 
Żywności oraz Świątecznej Zbiórki Żywności 
będą publikowane i aktualizowane na stronie 
www.bankizywnosci.pl. Zbiórkę wspiera firma 
McCormick, właściciel marki Kamis.

AZJACI W FATIMIE    
W ostatnich trzech latach znacząco wzrosła 
liczba pielgrzymów z Azji w sanktuarium 
w Fatimie. Najwięcej pielgrzymów przybywa 
z Wietnamu oraz z Korei Południowej, a oba 
te kraje znajdują się już w pierwszej dziesiątce 
państw, których obywatele najliczniej odwie-
dzają Fatimę. O ile w 2015 r. do tego portu-
galskiego miejsca kultu maryjnego dotarło 12 
tys. obywateli krajów azjatyckich, to w 2017 r. 
już ponad 32 tys. pielgrzymów w grupach zor-
ganizowanych. W ub.r. najliczniejszą grupę na-
rodowościową z Azji stanowili obywatele Korei 
Południowej – ponad 7000 osób. W pierwszej 
trójce są także pielgrzymi z Indii. 

CZTERY LATA DO AFRYKI 
Po czterech latach wyczekiwania dwa ob-
razy Jezusa Miłosiernego autorstwa Pauli-
ny Martusewicz dotarły do Liberii. Obrazy 
do przekazania były już gotowe w 2014 roku, 
ale ich przekazaniu przeszkodziła epidemia 
eboli, która największe żniwo zbierała właśnie 
w Liberii. Później pojawiły się problemy z trans-
portem. Obraz o wysokości 156 cm zostanie 
umieszczony w katedrze w Cape Palmas. 
Ordynariusz tej diecezji bp Andrew J. Karnley, 
po zapoznaniu się z ideą Miłosierdzia Bożego 
przekazaną przez siostrę Faustynę, bardzo 
nalegał, aby w jego katedrze był obraz Jezusa 
Miłosiernego namalowany w Polsce, w ojczyź-
nie apostołki miłosierdzia.

NIEMCY BEZ KSIĘŻY    
Według raportu magazynu „Focus” dwa 
główne Kościoły chrześcijańskie w Niem-
czech w niedalekiej przyszłości staną w ob-
liczu dramatycznego niedoboru kapłanów. 
Centralny Komitet Katolików Niemieckich 
(ZdK) ocenia, że do 2030 r. ok. 7 tys. parafii 
z obecnych 13, 5 tys. nie będzie miało duszpa-
sterzy. „Taki rozwój sytuacji jest katastrofalny” 
- powiedział prezes ZdK Thomas Plernberg. 
„Nie będziemy w stanie utrzymać normalnych 
struktur, więc w przyszłości ludzie świeccy 
będą musieli podjąć znacznie więcej zadań niż 
dotychczas” - dodał. Według raportu, Kościół 
ewangelicki ma podobne problemy. Szef sto-
warzyszenia ks. Andreas Kahnt uważa, że to 
„doprowadzi każdego pastora do granic moż-
liwości wykonywania posługi a nawet więcej”.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Papież Franciszek przypomina, że „Kró-
lestwo Boże jest pośród Was”. Nie jest 
niczym szczególnym, czy niezwykłym. 

Wzrasta w ciszy i ukryciu, poprzez nasze 
świadectwo i modlitwę. Listopad, który roz-
poczęliśmy świętem Wszystkich Świętych to 
miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmar-
łych bliskich, czy znajomych. Mamy również 
przed oczami zwykłe i przedziwne życiorysy 
świętych. Osób, które odpowiedziały na za-
proszenie do świętości i pragnęły przyjaźni 
z Panem Bogiem. Dla nas wszystkich po-
winien być to miesiąc nie tylko zadumy nad 
śmiercią i przemijaniem, ale przede wszyst-
kim czas czynnej pomocy wszystkim duszom 
oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie pełnej 
radości w niebie. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego wskazuje, że Ci, którzy umierają w ła-
sce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze 
całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni 
swego wiecznego zbawienia, przechodzą po 
śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość 
konieczną do wejścia do nieba (1030). Ko-
ściół wypominkami za dusze naszych bliskich, 
wspiera nasze dążenie do pomocy duszom 
w czyśćcu cierpiącym. Szanujemy Kościół 
prowadzący nas w listopadzie na cmentarze, 
aby modlić się za dusze zmarłych i wskazują-
cy cel, który zrealizuje się dopiero po śmierci, 
a jest nim życie wieczne. Różaniec listopa-
dowy to przede wszystkim pomoc duszom 
w czyśćcu i pamięć o zmarłych z naszych ro-
dzin, którzy przekroczyli próg śmierci. Otrzy-
małam wiadomość od naszego Koordynatora 
Różańca Rodziców, że my Różańcowi Rodzi-
ce „...musimy pamiętać o tym, aby budować 
i odnawiać gmach wiary w naszych rodzinach. 
Aby wspominając zmarłych, wskazywać na 
niebo żyjącym, zwłaszcza naszym dzieciom”. 
W tym roku świętujemy 100-lecie odzyskania 
niepodległości, ale w obecnych czasach dla 
nas Polaków najważniejsza jest niepodległość 
w obszarze ducha. Stosując się do tego chcia-
łabym, aby aspekt duchowy i obrona tego, 
co autentycznie polskie został przekazany 
młodemu pokoleniu. W działania te wpisuje 

się zaproszenie na Konferencję Zagrożenia 
osobowości młodego człowieka. Konferencja 
ta, jak co roku odbędzie się na uniwersytecie 
Gdańskim w dniach 24-25 listopada. Więcej 
informacji o tym wydarzeniu można znaleźć 
pod adresem internetowym: https://konferen-
cjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl<https://kon-
ferencjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl/>.
 Należy zauważyć jeszcze jeden, bardzo 
istotny powód, dla którego warto modlić się za 
zmarłych. Jezus powiedział: „Wszystko więc, 
co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, 
i wy im czyńcie!” (Mt 7,12). Śmierć jest jedyną 
pewną rzeczą w naszym życiu. Każdy z nas 
wcześniej, czy później będzie musiał stanąć 
przed naszym Panem. Być może i my będzie-
my wtedy potrzebować pomocy i wstawien-
nictwa. Może szczególnie tych, którym teraz 
możemy pomóc naszą modlitwą. Przebaczmy 
tym, którzy w jakikolwiek sposób nam zawi-
nili. Niech Boże Miłosierdzie ogarnia wszyst-
kich zmarłych. Postarajmy się, modląc się za 
siebie nawzajem, wzbudzać w sobie miłość, 
by nic nie stawało między nami. Byśmy po-
trafili przejść ponad zwykłe, ludzkie uczucia, 
czasem niechęci, abyśmy potrafili pokochać 
siebie nawzajem prawdziwą miłością, która 
nie wypatruje wad, ale akceptuje i przyjmuje 
drugą osobę taką jaka jest. Starajmy się w tym 
miesiącu myśleć pozytywnie i z wyrozumia-
łością o sobie nawzajem. Nie dopuszczajmy 
do siebie myśli, które mogłyby pozbawić nas 
uczucia miłości i życzliwości w stosunku do 
drugiego człowieka. Niech miesiąc listopad 
będzie szczególnym miesiącem miłości, przy 
udziale naszego Pana Jezusa, któremu powie-
rzamy nasze prośby i mówmy za ks. Dolindo 
Ruotolo „ Ty się tym zajmij”. Podoba mi się dal-
sza wskazówka, której udziela nam ten Sługa 
Boży „Modlitwa nadaje bitwie plan, dostarcza 
ci nowych posiłków – prosto z nieba. Kiedy się 
modlisz, spływają na ciebie łaski, a aniołowie 
kontynuują swój masz”. Prosimy, pomóż nam 
Panie zrealizować nasze starania, które wie-
rzymy, że są Twoją wolą.

Renata Gut
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P racuję na Powiślu i zdarza mi się 
uczęszczać na Eucharystię do pobli-
skich świątyń. Jedną z nich jest pa-
rafia pw. Św. Teresy z Lisieux (Małej 

Tereski). Moja przyjaźń z nią rozpoczęła się 
od udziału w Mszy świętej w dniu Jej święta. 
Choć minęło już kilka lat, to dobrze pamiętam 
zapach, jaki przywitał mnie w progu świąty-
ni. Miałam wrażanie jakbym przeniosła się 
do różanego ogrodu. Byłam zdziwiona, gdy 
ujrzałam, że niemal wszyscy uczestnicy Eu-
charystii mają w rękach przepiękne bukiety 
róż. W trakcie homilii ksiądz proboszcz przy-
pomniał, że święta Teresa w trosce o ratowa-
nie dusz na łożu śmierci, patrząc na krzewy 
róż w ogrodzie powiedziała: „Czuję, że moja 
misja właśnie teraz się zacznie. Mam spra-
wić, aby ludzie kochali Boga, tak jak ja Go 
kocham. Moją misją jest uczyć dusze małej 
drogi (…) Po śmierci spuszczać będę na zie-
mię deszcz róż”. Na zakończenie Eucharystii 
i ja otrzymałam jedną z kropli tego różanego 
deszczu, a wraz z nią wspaniałą orędownicz-
kę w niebie. 
 W Jej życiu wielokrotnie wypełniła się za-
powiedź anioła, że „dla Boga nie ma nic nie-
możliwego” (Łk 1,37). Przepełniona miłością 
do Boga, której od pierwszych dni doświad-
czała w swoim rodzinnym domu, już w wieku 
9 lat zapragnęła wstąpić do Karmelu. Gdy 
okazało się, że właśnie wiek stanowi główną 
przeszkodę, to odwołując się do przełożone-
go zakonu, następnie do biskupa, a wreszcie 
do samego papieża Leona XIII, uzyskała 
bezprecedensową decyzję: pozwolenie na 
wstąpienie do klasztoru w wieku piętnastu 
lat. Mogła już w pełni poświęcić się miłowaniu 
i służeniu Bogu. 
 Teresa z każdym rokiem bardziej pra-
gnęła być z Niebieskim Ojcem, z Ukochanym 
Oblubieńcem, w wieczności. Kiedy pewnego 
razu zagłębiła się w lekturze Pisma Święte-
go, objawiła się jej droga do nieba. Słowa: kto 
jest mały, niech przyjdzie do mnie (Prz 9, 4) 
przemówiły jej do serca w szczególny sposób. 
Zrozumiała i ufała, że Bóg, doskonały Ojciec, 
kocha ją jak małe dziecko. Postanowiła więc 
pozostać małą, pokorną, posłuszną i kocha-
jącą. Podejmując drobne poświęcenia i wy-
konując zwykłe czynności z wielką miłością, 
Teresa doszła do wniosku, że aby osiągnąć 
niebo, nie musi polegać na własnych siłach 
i zasługach. Bóg po prostu zniży się do niej, 
weźmie swoje małe dziecko w ramiona i unie-
sie je do nieba. Tę dziecięcą duchowość na-

zwała „małą drogą”, drogą absolutnej ufności 
i zawierzenia. 
 Miała wielkie nabożeństwo dla wizerunku 
cierpiącego Najświętszego Oblicza, odciśnię-
tego na chuście świętej Weroniki. Tak wielkie, 
że przybrała je jako część swego zakonnego 
imienia. W pełni rozumiała, że cierpienie Je-
zusa jest ostatecznym wyrazem miłości. Była 
otwarta na cierpienie i obficie go doświadczy-
ła. W wieku 4 lat straciła matkę, a wkrótce po 
wstąpieniu do Karmelu poważnie zachorował 
jej umiłowany ojciec. W czasie życia ukryte-
go trapiły ją liczne próby duchowe. Znosiła je 
z wielką cierpliwością, miłością i w milczeniu, 
choć wielokrotnie bywała źle rozumiana. 
 Mała Teresa zawsze marzyła, by móc 
głosić Ewangelię na pięciu kontynentach, „na 
najmniej znanych wyspach, aż do skończe-
nia świata”. Wielkim uczuciem darzyła misje, 
modliła się za misjonarzy i pisywała do nich. 
I to jej pragnienie spełnił Wszechmogący, bo 
chociaż nigdy nie wyszła poza mury klasztoru, 
to została obwołana patronką misji. Jej setną 
rocznicę śmierci uczczono, organizując piel-
grzymkę po świecie jej świętych relikwii. W ten 
sposób miliony ludzi mogą tylko okazać miłość 
do swej ukochanej świętej, ale pogłębić w so-
bie „dziecięcą ufność” do Boga i pragnienie 
kroczenia w Jego stronę „małą drogą”. 
 Odwiedzając Zakopane spotkałam w ko-
ściele pw. Świętej Rodziny jedną z sióstr z ro-
dziny św. Teresy –  karmelitankę od Dzieciąt-
ka Jezus, która po krótkiej rozmowie wręczyła 
mi obrazek z tamtejszej kaplicy zakonnej wraz 
z modlitwą westchnięć do Dzieciątka Jezus:

+++
Pozdrawiam Cię Dziecię Jezus, pełne ła-
ski. Pokój i miłosierdzie są z Tobą. Ty jesteś 
najpiękniejszym z synów ludzkich i owocem 
żywota Najczystszej i Niepokalanej Dziewi-
cy Maryi. O Jezu. Tyś jest wszechpotężnym 
Panem nieba i ziemi. W Ciebie wierzę. Tobie 
ufam i w Tobie moją nadzieję pokładam i pro-
szę: Wysłuchaj mnie, bo Ty wszystko możesz 
Natchnij mnie …. 
Rządź mną …
Utrzymuj mnie …
Umocnij mnie …
Naucz mnie łagodności …
Uspokój mnie …
Wstrzymuj mnie od złego …
Broń mnie …
Zasłoń mnie …
Prowadź mnie …
Błogosław mi …

Czuwaj nad mną …
Ucz mnie …
Oświeć mnie …
Oczyść mnie …
Przepuść mi …
Zbaw mnie …
O mój dobry Jezu, zbliżam się do Ciebie 
sercem przepełnionym najczulszą miłością 
i wdzięcznością, a czując moją niegodność 
i nędzę, błagam Cię, Dziecię Boże, oczyść 
serce moje Twym pełnym miłosierdzia spoj-
rzeniem, a rączką, którą błogosławisz, przy-
garnij mnie do Swego litościwego serca 
i wsłuchaj próśb moich. Amen. 

+++
Wzdychając do Bożego Dzieciątka, szukałam 
swojej „małej drogi”, przemierzając zimowe 
górskie szlaki i z każdym krokiem pogłębia-
łam ufność w Bożą miłość. 

Parafianka

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE 
Czynić Boga kochanym.  
Święta Teresa z Lisieux

„KRÓLESTWO BOŻE  
JEST POŚRÓD WAS” 

WARSZTATY
ARTYSTYCZNE

DLA DZIECI
W niedziele 25.11.2018r.

po Mszy św. na 10.30
nad zakrysią organizowane  

będą zajęcia
artystyczne dla dzieci.

11.30 - 13.00
Serdecznie zapraszamy!

Święto św. Teresy  
z Lisieux przypada  

1 października. 
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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 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
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

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

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka

1.  18.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I Komunii św., Światowy Dzień Ubogich, 
pod hasłem: Biedak zawołał, a Pan go 
usłyszał Ps 34,7

2.  20.11 - wtorek, wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego

3.  21.11 - środa, wspomnienie Ofiarowania 
NMP

4.  22.11 - czwartek, wspomnienie św. Cecylii 
patronki śpiewów kościelnych

5.  25.11 - niedziela, uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata

Festiwal Chrześcijańskie Granie
Festiwal Chrześcijańskie Granie to jeden 
z najcudowniejszych festiwali muzyki 
chrześcijańskiej w Polsce! Wspaniała pu-
blika, fantastyczne brzmienia oraz siedem 
rewelacyjnych zespołów! 
PROGRAM
ROZPOCZĘCIE FESTIWALU – 14.00
MSZA ŚWIĘTA
WRĘCZENIE NAGRÓD
KONCERT DEBIUTY: LET HIM RUN  
S.JULITA ZAWADZKA / DUŻA RAJSKA KAWA
GOŚĆ SPECJALNY:
WYRWANI Z NIEWOLI / HERES
PREMIERA 2017: STRONA B
KONCERT PREMIERY 2018:
KUBA KORNACKI I KANAAN
WRĘCZENIE NAGRODY 
KONKURSU DEBIUTY 2018.
UWIELBIENIE:
KS. ANDRZEJ DANIEWICZ 
(LA PALLOTINA)

Abp Fulton J. Sheen, W górę serca. Droga do duchowego pokoju
Abp Fulton Sheen – światowej sławy amerykański kaznodzieja i autor bestsellerów – tym 
razem opowiada o budowaniu relacji z Bogiem i dojrzewaniu do bliskości z Nim. Główną 
przeszkodą na drodze do tej relacji jesteśmy my sami - nasze przyzwyczajenia, wady, błędy, 
złe skłonności. 
Jak przezwyciężyć własne ego i osiągnąć wewnętrzną harmonię, zbliżając się do Boga? 
Zachęcam do poszukiwania odpowiedzi ...

Na podstawie www.kmt.pl, Wiola Malan


