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Pan Bóg ma wielką cierpliwość do nas grzeszników. Nie chce nikogo zatracić, ale wszystkich pra-

gnie ratować. Wkolejnym Wielkim Poście daję nam szansę przemyślenia naszego życia, podjęcia

pokuty, autentycznego nawrócenia. Przygotował dla nas wydarzenia, w których chce spotykać się

z nami by do nas mówić. Czy my znajdziemy czas dla Pana?

.

oruszająca jest ta dzisiejsza

Ewangelia, poruszająca jest cier-

pl iwość Boga, który czeka na

człowieka, na jego nawrócenie.

Dzisiejsze Słowo ponownie wzy-

wa nas do tego, żeby zwrócić się do Bo-

ga, odwrócić się chociaż trochę od tego

świata i poszukać Oblicza Boga.

Może czasem zdarza się nam oskar-

żać Boga o różne niepowodzenia, obo-

jętność, trudno natomiast dostrzec nam

Jego niezwykłą cierpl iwość, Jego niezl i-

czone starania, żeby pozyskać grzesz-

nika dla Królestwa Niebieskiego.

Nierzadko brakuje nam cierpl iwości, aby

dostrzec i zrozumieć cierpl iwość Boga.

Owoc nie dojrzewa w jeden dzień,

ten proces wymaga czasu. Jednak ten

czas nie jest nieograniczony i trwa nie

dłużej jak do końca naszego ziemskiego

życia. To jest czas ostateczny na to, aby

dojrzeć i wydać owoc swojego życia. Ale

dobry Bóg daje przedtem czas Wielkie-

go Postu, rekolekcji , katechez …

Dobry Bóg wie, że jestem grzeszni-

kiem, człowiekiem słabym, wie, co jest

mi potrzebne do wzrostu w wierze.

Z troską patrzy na mnie i daje mi to, co

jest mi potrzebne – ten nawóz, który jaki

by nie był, chociaż przyczynia się do lep-

szego wzrostu, to raczej nigdy ani smakuje,

ani nie pachnie, a raczej cuchnie. I tak te

najtrudniejsze doświadczenia, które naj-

chętniej by się odrzuciło, właśnie one mogą

najbardziej przyczynić się do mojego rozwo-

ju duchowego, dając nadzieję na pojawienie

się kiedyś słodkich owoców. Czy dostrze-

gam w trudnych doświadczeniach przejaw

miłości i troski Boga o moje zbawienie?

Warto w ten sposób na nie spojrzeć.

Grzeszna ludzka natura wymaga oczysz-

czenia, aby wydawane owoce nie były za-

trute.

Niedojrzałe owoce są kwaśne. Takim

kwasem można stać się nie tylko dla siebie,

ale i dla innych - kimś trudnym do zniesie-

nia, z kim trudno żyć, porozumieć się, kimś

z ciągle skwaszoną miną, niezadowolonym,

przytłoczonym. Aby nasze życie wydało

owoc, i to ten słodki, soczysty, potrzeba na-

szego nawrócenia. Dla naszego nawrócenia

Pan Bóg daje nam Słowo, l iturgię, wspólno-

tę. W nich pozwala wzrastać i przeglądać

się jak w lustrze, i uczy, żeby widzieć się we

właściwy sposób – nie lepszym od wszyst-

kich innych, ale gorszym od wszystkich in-

nych. To nie inni potrzebują nawrócenia, ale

przede wszystkim ja go potrzebuję. A kiedy

się nawrócę, mogę stać się nawet nieświa-

domie słodkim owocem dla tych innych,

którzy przeze mnie będą mogli skosztować

dobroci Boga.

Czas Wielkiego Postu to kolejna szansa,

żeby się nawrócić, to znaczy odwrócić się

od świata, żeby zwrócić się do Boga. Mamy

też potrzebne narzędzia: modlitwę, post

i jałmużnę, które mogą zaboleć i dobrze,

żeby czasem zabolały, oczyściły zakamarki

duszy, wyprostowały, co się skrzywiło i cho-

ciaż odrobinę przygotowało do owocowania.

Miłość cierpl iwa jest, Bóg cierpl iwy jest.

Czeka na mnie.

Wiola Malan
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 3, 1 -9)

W tym samym czasie przyszl i niektórzy i donieśl i Mu o Gali lejczykach, których krew Piłat zmieszał

z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Gali lejczycy byli większymi grzeszni-

kami niż inni mieszkańcy Gali lei , że to ucierpiel i? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśl i się nie na-

wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynaj-

mniej, powiadam wam; lecz jeśl i się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im

następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przy-

szedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd

przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytni j je: po co jeszcze ziemię

wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę

nawozem; może wyda owoc. A jeśl i nie, w przyszłości możesz je wyciąć"»

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 24.03 - niedziela, o g. 1 7.30 Gorzkie Żale,

do kosza przy ołtarzu można składać dar

serca dla potrzebujących; szkoła integracyj-

na z Targówka składa serdeczne podzięko-

wania za zbiórkę w minioną niedzielę

2. 25.03 - poniedziałek, uroczystość Zwiasto-

wania Pańskiego, Dzień Świętości Życia,

zachęcamy do podjęcia adopcji dziecka po-

czętego

3. 29.03 - piątek, po Mszy św. wieczornej Dro-

ga Krzyżowa

4. 31 .03 - niedziela, rozpoczynamy Wielko-

postne Rekolekcje, które poprowadzi

ks. Tommy

5. Wolontariat poszukuje chętnych do pomocy

starszej osobie.

Ks. Marian Rowicki

C Z YTAN I A N I E D Z I E L N E :

W J 3 , 1 - 8 A . 1 3 - 1 5 ;

P S 1 0 3 , 1 B - 4 . 6 - 8 . 1 1 ;

K O R 1 0 , 1 - 6 . 1 0 - 1 2 ;

Ł K 1 3 , 1 - 9

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

WIELKI PROJEKT BIBLIJNY POLAKÓW

BÓG KONTRA MOJE CIERPIENIE
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MIŁOŚĆ CIERPLIWA JEST

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 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Albo kiedy szedłeś do wojska, brałeś ślub, lub stało się coś ważnego w histori i Polski?

Na szczęście da się to sprawdzić na stronie wspólnoty Pustynia w Mieście.

Pod adresem http: //www.pustyniawmiescie.pl/czytania można odnaleźć fragmenty Pisma Świętego odczytywa-

ne na kolejnych mszach świętych począwszy od 1 stycznia 1 970 roku do dziś.

To doskonała okazja, by pomodlić się „swoim” psalmem. Amoże warto wydrukować fragment Ewangeli i i zabrać go na adorację?

Czytania l iturgiczne na dany dzień nigdy nie są przypadkiem! Skoro Pan Bóg podarował je w takim, a nie innym momencie, to coś to dla Ciebie znaczy.

PK

Co powiedział do Ciebie Bóg wdniu Twoich urodzin?

Niedojrzałe owoce są

kwaśne. Takim kwasem

można stać się nie tylko dla

siebie, ale i dla innych - kimś,

z kim trudno żyć, kimś z cią-

gle skwaszoną miną, niezado-

wolonym, przytłoczonym.
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okresie Wielkiego Postu Kościół głębiej

pragnie przeżywać misterium męki

i śmierci Jezusa. Cała wspólnota zapro-

szona jest do zwrócenia wzroku w stronę

krzyża i wytrwania przy nim aż do końca.

To trudne. Pamiętamy, że spod krzyża uciekl i prawie

wszyscy… A my, czy mamy odwagę pozostać?

Czy cierpienie ma sens? Dlaczego przytrafiają

się nam różne nieszczęścia, niezawinione?

Opowiem jak ja o tym myślę, bo trochę już zma-

gam się z chorobą i mam dużo czasu na myślenie

o tym wszystkim. Powiem to jako osoba wierząca,

bo wydaje mi się, że tylko w perspektywie wiary mo-

żemy znaleźć sens, a przede wszystkim nie utracić

nadziei.

Gdy czytam książki różnych zakonników i misty-

ków (a oni miel i dużo czasu na myślenie i często byli

natchnieni przez Boga), to przebija przez nich myśl,

że zamysły Pana Boga są dla nas w dużej części ta-

jemnicą i nie powinniśmy za bardzo wszystkiego do-

ciekać. Każdy z nas jest powołany do czegoś

innego, a naszym zadaniem jest możliwie jak najle-

piej wypełniać wolę Boga. A tego kto to robi, Pan

Bóg otacza szczególną opieką i łaską. Cieszy się,

gdy Mu wciąż zawracamy głowę i powierzamy

wszystkie sprawy i trudy. A naśladowanie Pana Je-

zusa będzie zawsze wynagrodzone - żadna łza nie

pójdzie na marne, żaden wysiłek.

Czasem mamy wrażenie, że Bóg się od nas od-

wrócił plecami, że ignoruje nasze modlitwy. On się

faktycznie czasem chowa, ale tylko po to byśmy się

zahartowali w wytrwałości, w cierpl iwości i nie znie-

chęcil i się (to taka próba wytrzymałościowa), gdyż

On za chwilę znów ześle nam pocieszenie. Trzeba

po prostu przetrwać ten moment i nie ulec panice,

bo On wie co robi i czasem w ostatniej chwil i wycią-

ga nas z tarapatów. Pan Bóg dużo wtedy ryzykuje,

bo może nas utracić, gdy się na dobre obrazimy.

Daje nam przecież wolność i nie zmusza do nicze-

go.

Przytoczmy słowa Romana Brandstaettera z po-

wieści pt Jezus z Nazaretu: „Plan Boży jest bardzo

zawiłym i zagadkowym labiryntem zbudowanym

z bardzo prostych dróg”.

Czasem gdy piętrzą się trudności, przekomarzam

się z Panem Bogiem i mówię Mu tak: „Dobrze Panie

Boże, zgadzam się, bądź wola Twoja. Chciałeś? No

to masz. Masz teraz pełne ręce roboty ze mną, bo ja

nic nie mogę zrobić, a Ty możesz wszystko.”

I gdy jest dużo trudów, już nie pytam dlaczego,

tylko zamykam oczy i mówię: „Panie Boże, Ty się

tym wszystkim zajmij , zgadzam się na wszystko, bo

Ty wiesz najlepiej i nie ma dla Ciebie nic niemożli-

wego. Ufam Tobie”. I puszczam wszystkie cugle

i ogarnia mnie spokój.

Ewa Błońska

Warszawskie Jerycho

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Ar-

chidiecezji Warszawskiej po raz dziewiąty

organizuje Warszawskie Jerycho. To tygo-

dniowa, nieustająca modlitwa przed Naj-

świętszym Sakramentem w intencji ochrony

życia człowieka od poczęcia do naturalnej

śmierci. Adoracja odbywa się w kaplicy Sióstr

Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej

53. Mogą w niej brać udział osoby indywidu-

alne, jak i grupy, wspólnoty, stowarzyszenia.

Akcja zacznie się 24 marca od Mszy św.

o godz. 1 6.00. Szczegóły i informacje o dy-

żurach: http://www.warszawa.ksm.org.pl/jery-

cho

Nowy film o Faustynie

29 marca na ekrany polskich kin wchodzi

najnowszy film Michała Kondrata pt. „Mi-

łość i   Miłosierdzie”. Jest to fabularyzowa-

na, niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy,

siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez

papieża Jana Pawła I I mistyczce i wizjoner-

ce, która w swoim życiu stanęła przed wyko-

naniem bardzo ważnej misj i . Fi lm pokaże

nieznane do tej pory fakty i przybliży widzom

narodziny znanej nam dziś formy kultu Boże-

go Miłosierdzia, który zyskał popularność na

całym świecie. Na światło dzienne wychodzą

kolejne dowody na to, że zakonnica napraw-

dę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu

badań naukowych, okazuje się, że podobi-

zna Chrystusa widoczna na obrazie namalo-

wanym według jej wskazówek jest

identyczna z rysami twarzy i sylwetką

uwiecznionymi na całunie turyńskim.

Rocznica śmierci papieża

2 kwietnia od  godz. 21 .00 Centrum Myśli

Jana Pawła II będzie obecne na placu Pił-

sudskiego w  Warszawie, aby towarzyszyć

warszawiakom w  tradycyjnym w  tym

dniu czuwaniu wieczornym. Weźmie w nim

udział także kard. Kazimierz Nycz, metropoli-

ta warszawski. Zgromadzonym na placu to-

warzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana

Pawła I I . Organizatorzy zapraszają wszyst-

kich chętnych do wspólnej modlitwy.

Susza na Filipinach

Prawie 7  mln ludzi odczuwa bolesne

skutki braku wody w  stolicy Filipin i   jej

okolicach. Do ogólnokrajowej modlitwy

o deszcz wezwał arcybiskup Manil i , kard. Lu-

is Antonio Tagle. „Błagamy Pana całego

stworzenia, który rozkazuje wiatrom i morza

są mu posłuszne, aby zesłał nam deszcz” –

powiedział. Modlitwy rozprowadzone po

wszystkich parafiach mają być odmawiane

codziennie oraz podczas niedzielnych Mszy.

Poza modlitwą o deszcz wierni proszą o du-

chową inspirację do dzielenia się z innymi

tym, co się posiada.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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CZY CIERPIENIE MA

SENS…?

ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA KRZYŻA Z WIARĄ

Twórcy Biblii AUDIO rozpoczynają

nagrywanie hiszpańskiej wersji ję-

zykowej dzieła. Dzięki Polakom naj-

ważniejszą księgę świata będzie

mogło odsłuchać potencjalnie pół

miliarda ludzi.

To będzie największe słuchowisko radiowe

świata. Znany aktor Krzysztof Czeczot (na

ostatnim zdjęciu) i jego zespół chcą zrobić do-

kładnie to, czego dokonali już wcześniej nad

Wisłą: zaangażować kilkuset aktorów (w tym

amatorów) i wraz z nimi nagrać po kolei

wszystkie księgi Starego i Nowego Testamen-

tu. Bibl ię malowaną dźwiękiem.

W naszym nowym projekcie będziemy

współpracować ze studiami z Ameryki Połu-

dniowej i Hiszpanii – mówi EPIFANII Patryk

Makowski z firmy Osorno, która wyprodukowa-

ła Bibl ię AUDIO po polsku. Na razie mamy tyl-

ko film promocyjny. Kolejny etap, czyli

kompletowanie obsady, wciąż jeszcze przed

nami – dodaje.

W rodzimej Bibl i i AUDIO można było usły-

szeć plejadę polskich aktorów. W pamięć na

pewno zapada kreacja Bartosza Opanii jako

(nie)świętego Piotra. Franciszek Pieczka w roli

Abrahama nadał dialogom z Panem Bogiem

tak zaskakująco ciepły i serdeczny ton, że zbu-

rzył pewnie niejedno sztywne wyobrażenie

o Bibl i i . I jeszcze jedno zaskoczenie: trudno

wyobrazić sobie, by ktoś lepiej odtworzył po-

stać dobrego łotra na krzyżu niż zrobił to Le-

szek Tomaszewski, który na co dzień nie ma

nic wspólnego z aktorstwem.

Ale Bibl ia AUDIO to nie tylko to, co da się

usłyszeć. Nie każdy wie, że wiele nagranych

wersetów skrywa w sobie niezwykle interesują-

ce historie. Takie jak spotkanie ze śp. Roma-

nem Kłosowskim, niezapomnianym

Maliniakiem z „Czterdziestolatka”. Gdy nagry-

wał rolę starca Symeona, był już niewidomy.

Tekst do nauki nagrała mu na dyktafon sąsiad-

ka.

Krzysztof Globisz wziął udział w projekcie,

mimo że dopiero zaczynał odzyskiwać siły po

ciężkim udarze, w wyniku którego stracił mowę!

Dzięki tytanicznej pracy z terapeutką wybitny

aktor w przejmujący sposób - sylaba po sylabie

– wyrecytował Psalm 61 , w tym słowa modlitwy

„Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź

mnie”. Po zakończonej pracy napisał do słu-

chaczy przesłanie: „Nigdy się nie poddawajcie”.

Anna Dymna przyszła do studia z Łukaszem

Waśniowskim, który ma zespół Downa. Razem

nagral i Psalm 5.

Przy jednym stole w studiu nagraniowym za-

siadł też duet dostojników: Prymas Polski abp

Wojciech Polak oraz Naczelny Rabin Polski

Michael Schudrich. Z wielką powagą i namasz-

czeniem, po polsku i po hebrajsku, odczytal i

fragment wyjścia Izrael itów z Egiptu.

Wiedzieliśmy, że nie możemy iść na żadne

kompromisy. Że ta produkcja zasługuje na

wszystko, co najlepsze - powiedział w fi lmie

WIELKI POST ZE SŁUCHAWKAMI NA USZACH

ŚMIAŁY PROJEKT BIBLIJNY

POLAKÓW
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Przez książki zakonników i mi-

styków przebija się myśl, że

zamysły Pana Boga są dla nas

w dużej części tajemnicą i nie powinni-

śmy za bardzo wszystkiego dociekać.

W

Biblia AUDIO będzie na-

grywana we wszystkich

21 krajach hiszpańskoję-

zycznych.

Jednym z narratorów Bi-

blii AUDIO był nasz, pa-

rafianin, Michał Konarski,

na co dzień aktor Teatru Syrena./

fot. teatrsyrena.pl

Biblię AUDIO można od-

słuchiwać za darmo na

stronie bibliaaudio.pl/wi-

deoaudio, oraz w serwisach

Youtube i Soundcloud.

podsumowującym trzy lata pracy nad Bibl ią

AUDIO Krzysztof Czeczot. To dlatego w poszu-

kiwaniu dźwięków przyrody i pustyni, ul ic, pla-

ców i świątyń twórcy udali się aż do Izraela.

Byl i z mikrofonami m. in. w Dolinie Elah, gdzie

Dawid zwyciężył Goliata i nad Morzem Mar-

twym, na którego dnie jest przypuszczalnie za-

topiona Sodoma i Gomora. Zależało nam na

tym, by możliwie jak najbardziej nasączyć na-

szą produkcję duchem tamtych miejsc. Niepo-

wtarzalną esencją świata, którego już nie ma –

tłumaczył Czeczot.

W całej tej bibl i jnej symfonii dźwięków jest

taki jeden, którego nigdy nie zapomnę. Piętna-

sty rozdział Ewangeli i św. Marka. Golgota. Płyt-

ki oddech mojego Pana Jezusa Chrystusa,

który dusi się na krzyżu, umierając za moje

grzechy (Mk 1 5).

Cała Bibl ia AUDIO to ponad 1 1 0 godzin ma-

teriału do odsłuchania! Nie dziwi, że twórcy

nadali jej miano „superprodukcja”. Czy uda im

się pokonać wszystkie trudności i przekształcić

to dzieło w „superproducción”? Módlmy się za

ten projekt.

Paulina Konieczna

BIBLIA AUDIO, świadectwo naszej

parafianki:

Od lat zdarza mi się cierpieć na bezsenność.

W Bibl i i AUDIO odnalazłam najwspanialszą to-

warzyszkę nocnego czuwania. Mój leżący pod

łóżkiem telefon komórkowy odtworzył niektóre

fragmenty słuchowiska tak wiele razy, że znam

je już chyba na pamięć.

Wśród nich jest trwająca zaledwie 22 minuty

Pieśń nad pieśniami . Ukazuje ona tęsknotę Pa-

na Boga do duszy ludzkiej, do każdego z nas.

Słuchałam jej w czasie, gdy świat oferował mi

bardzo negatywny przekaz. Postanowiłam więc

podejść do Pieśni nad pieśniami bez fałszywej

pokory (że dobrzy i piękni są inni, tylko nie ja)

i z całą zachłannością przyjąć ten zachwyt Pana

Boga nad sobą.. . Urzekło mnie to, że w Bibl i i

AUDIO ustami Roberta Więckiewicza jest On

nieśmiały jak młody chłopak wyznający miłość.

Co ciekawe, po jakimś czasie zauważyłam,

że wzrosło moje poczucie wartości. Jestem

pewna, że była to zasługa bibl i jnego poematu,

którego wersety zaczęły wdrukowywać się

w moje serce.

Jest jeszcze inny fragment, którego słucham

w zasadzie nałogowo. To scena uleczenia nie-

widomego od urodzenia (J 9). Czemu tak często

do niej wracam? Czemu tak bardzo mnie fascy-

nuje? Wciąż nie wiem. Może po prostu Pan Bóg

chce mi coś powiedzieć i potrzeba jeszcze wielu

bezsennych nocy, bym wreszcie to usłyszała?

Patrycja

Biblia AUDIO po polsku koszto-

wała 1,9 mln złotych. Pieniądze

dali internauci. Realizację wyda-

nia hiszpańskojęzyczne można wspierać

na stronie bibliaaudio.org w zakładce

APOYE.
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okresie Wielkiego Postu Kościół głębiej

pragnie przeżywać misterium męki

i śmierci Jezusa. Cała wspólnota zapro-

szona jest do zwrócenia wzroku w stronę

krzyża i wytrwania przy nim aż do końca.

To trudne. Pamiętamy, że spod krzyża uciekl i prawie

wszyscy… A my, czy mamy odwagę pozostać?

Czy cierpienie ma sens? Dlaczego przytrafiają

się nam różne nieszczęścia, niezawinione?

Opowiem jak ja o tym myślę, bo trochę już zma-

gam się z chorobą i mam dużo czasu na myślenie

o tym wszystkim. Powiem to jako osoba wierząca,

bo wydaje mi się, że tylko w perspektywie wiary mo-

żemy znaleźć sens, a przede wszystkim nie utracić

nadziei.

Gdy czytam książki różnych zakonników i misty-

ków (a oni miel i dużo czasu na myślenie i często byli

natchnieni przez Boga), to przebija przez nich myśl,

że zamysły Pana Boga są dla nas w dużej części ta-

jemnicą i nie powinniśmy za bardzo wszystkiego do-

ciekać. Każdy z nas jest powołany do czegoś

innego, a naszym zadaniem jest możliwie jak najle-

piej wypełniać wolę Boga. A tego kto to robi, Pan

Bóg otacza szczególną opieką i łaską. Cieszy się,

gdy Mu wciąż zawracamy głowę i powierzamy

wszystkie sprawy i trudy. A naśladowanie Pana Je-

zusa będzie zawsze wynagrodzone - żadna łza nie

pójdzie na marne, żaden wysiłek.

Czasem mamy wrażenie, że Bóg się od nas od-

wrócił plecami, że ignoruje nasze modlitwy. On się

faktycznie czasem chowa, ale tylko po to byśmy się

zahartowali w wytrwałości, w cierpl iwości i nie znie-

chęcil i się (to taka próba wytrzymałościowa), gdyż

On za chwilę znów ześle nam pocieszenie. Trzeba

po prostu przetrwać ten moment i nie ulec panice,

bo On wie co robi i czasem w ostatniej chwil i wycią-

ga nas z tarapatów. Pan Bóg dużo wtedy ryzykuje,

bo może nas utracić, gdy się na dobre obrazimy.

Daje nam przecież wolność i nie zmusza do nicze-

go.

Przytoczmy słowa Romana Brandstaettera z po-

wieści pt Jezus z Nazaretu: „Plan Boży jest bardzo

zawiłym i zagadkowym labiryntem zbudowanym

z bardzo prostych dróg”.

Czasem gdy piętrzą się trudności, przekomarzam

się z Panem Bogiem i mówię Mu tak: „Dobrze Panie

Boże, zgadzam się, bądź wola Twoja. Chciałeś? No

to masz. Masz teraz pełne ręce roboty ze mną, bo ja

nic nie mogę zrobić, a Ty możesz wszystko.”

I gdy jest dużo trudów, już nie pytam dlaczego,

tylko zamykam oczy i mówię: „Panie Boże, Ty się

tym wszystkim zajmij , zgadzam się na wszystko, bo

Ty wiesz najlepiej i nie ma dla Ciebie nic niemożli-

wego. Ufam Tobie”. I puszczam wszystkie cugle

i ogarnia mnie spokój.

Ewa Błońska

Warszawskie Jerycho

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Ar-

chidiecezji Warszawskiej po raz dziewiąty

organizuje Warszawskie Jerycho. To tygo-

dniowa, nieustająca modlitwa przed Naj-

świętszym Sakramentem w intencji ochrony

życia człowieka od poczęcia do naturalnej

śmierci. Adoracja odbywa się w kaplicy Sióstr

Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Hożej

53. Mogą w niej brać udział osoby indywidu-

alne, jak i grupy, wspólnoty, stowarzyszenia.

Akcja zacznie się 24 marca od Mszy św.

o godz. 1 6.00. Szczegóły i informacje o dy-

żurach: http://www.warszawa.ksm.org.pl/jery-

cho

Nowy film o Faustynie

29 marca na ekrany polskich kin wchodzi

najnowszy film Michała Kondrata pt. „Mi-

łość i   Miłosierdzie”. Jest to fabularyzowa-

na, niezwykła opowieść o polskiej zakonnicy,

siostrze Faustynie – uznanej za świętą przez

papieża Jana Pawła I I mistyczce i wizjoner-

ce, która w swoim życiu stanęła przed wyko-

naniem bardzo ważnej misj i . Fi lm pokaże

nieznane do tej pory fakty i przybliży widzom

narodziny znanej nam dziś formy kultu Boże-

go Miłosierdzia, który zyskał popularność na

całym świecie. Na światło dzienne wychodzą

kolejne dowody na to, że zakonnica napraw-

dę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu

badań naukowych, okazuje się, że podobi-

zna Chrystusa widoczna na obrazie namalo-

wanym według jej wskazówek jest

identyczna z rysami twarzy i sylwetką

uwiecznionymi na całunie turyńskim.

Rocznica śmierci papieża

2 kwietnia od  godz. 21 .00 Centrum Myśli

Jana Pawła II będzie obecne na placu Pił-

sudskiego w  Warszawie, aby towarzyszyć

warszawiakom w  tradycyjnym w  tym

dniu czuwaniu wieczornym. Weźmie w nim

udział także kard. Kazimierz Nycz, metropoli-

ta warszawski. Zgromadzonym na placu to-

warzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana

Pawła I I . Organizatorzy zapraszają wszyst-

kich chętnych do wspólnej modlitwy.

Susza na Filipinach

Prawie 7  mln ludzi odczuwa bolesne

skutki braku wody w  stolicy Filipin i   jej

okolicach. Do ogólnokrajowej modlitwy

o deszcz wezwał arcybiskup Manil i , kard. Lu-

is Antonio Tagle. „Błagamy Pana całego

stworzenia, który rozkazuje wiatrom i morza

są mu posłuszne, aby zesłał nam deszcz” –

powiedział. Modlitwy rozprowadzone po

wszystkich parafiach mają być odmawiane

codziennie oraz podczas niedzielnych Mszy.

Poza modlitwą o deszcz wierni proszą o du-

chową inspirację do dzielenia się z innymi

tym, co się posiada.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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CZY CIERPIENIE MA

SENS…?

ŚWIADECTWO PRZYJĘCIA KRZYŻA Z WIARĄ

Twórcy Biblii AUDIO rozpoczynają

nagrywanie hiszpańskiej wersji ję-

zykowej dzieła. Dzięki Polakom naj-

ważniejszą księgę świata będzie

mogło odsłuchać potencjalnie pół

miliarda ludzi.

To będzie największe słuchowisko radiowe

świata. Znany aktor Krzysztof Czeczot (na

ostatnim zdjęciu) i jego zespół chcą zrobić do-

kładnie to, czego dokonali już wcześniej nad

Wisłą: zaangażować kilkuset aktorów (w tym

amatorów) i wraz z nimi nagrać po kolei

wszystkie księgi Starego i Nowego Testamen-

tu. Bibl ię malowaną dźwiękiem.

W naszym nowym projekcie będziemy

współpracować ze studiami z Ameryki Połu-

dniowej i Hiszpanii – mówi EPIFANII Patryk

Makowski z firmy Osorno, która wyprodukowa-

ła Bibl ię AUDIO po polsku. Na razie mamy tyl-

ko film promocyjny. Kolejny etap, czyli

kompletowanie obsady, wciąż jeszcze przed

nami – dodaje.

W rodzimej Bibl i i AUDIO można było usły-

szeć plejadę polskich aktorów. W pamięć na

pewno zapada kreacja Bartosza Opanii jako

(nie)świętego Piotra. Franciszek Pieczka w roli

Abrahama nadał dialogom z Panem Bogiem

tak zaskakująco ciepły i serdeczny ton, że zbu-

rzył pewnie niejedno sztywne wyobrażenie

o Bibl i i . I jeszcze jedno zaskoczenie: trudno

wyobrazić sobie, by ktoś lepiej odtworzył po-

stać dobrego łotra na krzyżu niż zrobił to Le-

szek Tomaszewski, który na co dzień nie ma

nic wspólnego z aktorstwem.

Ale Bibl ia AUDIO to nie tylko to, co da się

usłyszeć. Nie każdy wie, że wiele nagranych

wersetów skrywa w sobie niezwykle interesują-

ce historie. Takie jak spotkanie ze śp. Roma-

nem Kłosowskim, niezapomnianym

Maliniakiem z „Czterdziestolatka”. Gdy nagry-

wał rolę starca Symeona, był już niewidomy.

Tekst do nauki nagrała mu na dyktafon sąsiad-

ka.

Krzysztof Globisz wziął udział w projekcie,

mimo że dopiero zaczynał odzyskiwać siły po

ciężkim udarze, w wyniku którego stracił mowę!

Dzięki tytanicznej pracy z terapeutką wybitny

aktor w przejmujący sposób - sylaba po sylabie

– wyrecytował Psalm 61 , w tym słowa modlitwy

„Na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź

mnie”. Po zakończonej pracy napisał do słu-

chaczy przesłanie: „Nigdy się nie poddawajcie”.

Anna Dymna przyszła do studia z Łukaszem

Waśniowskim, który ma zespół Downa. Razem

nagral i Psalm 5.

Przy jednym stole w studiu nagraniowym za-

siadł też duet dostojników: Prymas Polski abp

Wojciech Polak oraz Naczelny Rabin Polski

Michael Schudrich. Z wielką powagą i namasz-

czeniem, po polsku i po hebrajsku, odczytal i

fragment wyjścia Izrael itów z Egiptu.

Wiedzieliśmy, że nie możemy iść na żadne

kompromisy. Że ta produkcja zasługuje na

wszystko, co najlepsze - powiedział w fi lmie

WIELKI POST ZE SŁUCHAWKAMI NA USZACH

ŚMIAŁY PROJEKT BIBLIJNY

POLAKÓW

TYGODNIK PARAFIALNY NR 322

Przez książki zakonników i mi-

styków przebija się myśl, że

zamysły Pana Boga są dla nas

w dużej części tajemnicą i nie powinni-

śmy za bardzo wszystkiego dociekać.

W

Biblia AUDIO będzie na-

grywana we wszystkich

21 krajach hiszpańskoję-

zycznych.

Jednym z narratorów Bi-

blii AUDIO był nasz, pa-

rafianin, Michał Konarski,

na co dzień aktor Teatru Syrena./

fot. teatrsyrena.pl

Biblię AUDIO można od-

słuchiwać za darmo na

stronie bibliaaudio.pl/wi-

deoaudio, oraz w serwisach

Youtube i Soundcloud.

podsumowującym trzy lata pracy nad Bibl ią

AUDIO Krzysztof Czeczot. To dlatego w poszu-

kiwaniu dźwięków przyrody i pustyni, ul ic, pla-

ców i świątyń twórcy udali się aż do Izraela.

Byl i z mikrofonami m. in. w Dolinie Elah, gdzie

Dawid zwyciężył Goliata i nad Morzem Mar-

twym, na którego dnie jest przypuszczalnie za-

topiona Sodoma i Gomora. Zależało nam na

tym, by możliwie jak najbardziej nasączyć na-

szą produkcję duchem tamtych miejsc. Niepo-

wtarzalną esencją świata, którego już nie ma –

tłumaczył Czeczot.

W całej tej bibl i jnej symfonii dźwięków jest

taki jeden, którego nigdy nie zapomnę. Piętna-

sty rozdział Ewangeli i św. Marka. Golgota. Płyt-

ki oddech mojego Pana Jezusa Chrystusa,

który dusi się na krzyżu, umierając za moje

grzechy (Mk 1 5).

Cała Bibl ia AUDIO to ponad 1 1 0 godzin ma-

teriału do odsłuchania! Nie dziwi, że twórcy

nadali jej miano „superprodukcja”. Czy uda im

się pokonać wszystkie trudności i przekształcić

to dzieło w „superproducción”? Módlmy się za

ten projekt.

Paulina Konieczna

BIBLIA AUDIO, świadectwo naszej

parafianki:

Od lat zdarza mi się cierpieć na bezsenność.

W Bibl i i AUDIO odnalazłam najwspanialszą to-

warzyszkę nocnego czuwania. Mój leżący pod

łóżkiem telefon komórkowy odtworzył niektóre

fragmenty słuchowiska tak wiele razy, że znam

je już chyba na pamięć.

Wśród nich jest trwająca zaledwie 22 minuty

Pieśń nad pieśniami . Ukazuje ona tęsknotę Pa-

na Boga do duszy ludzkiej, do każdego z nas.

Słuchałam jej w czasie, gdy świat oferował mi

bardzo negatywny przekaz. Postanowiłam więc

podejść do Pieśni nad pieśniami bez fałszywej

pokory (że dobrzy i piękni są inni, tylko nie ja)

i z całą zachłannością przyjąć ten zachwyt Pana

Boga nad sobą.. . Urzekło mnie to, że w Bibl i i

AUDIO ustami Roberta Więckiewicza jest On

nieśmiały jak młody chłopak wyznający miłość.

Co ciekawe, po jakimś czasie zauważyłam,

że wzrosło moje poczucie wartości. Jestem

pewna, że była to zasługa bibl i jnego poematu,

którego wersety zaczęły wdrukowywać się

w moje serce.

Jest jeszcze inny fragment, którego słucham

w zasadzie nałogowo. To scena uleczenia nie-

widomego od urodzenia (J 9). Czemu tak często

do niej wracam? Czemu tak bardzo mnie fascy-

nuje? Wciąż nie wiem. Może po prostu Pan Bóg

chce mi coś powiedzieć i potrzeba jeszcze wielu

bezsennych nocy, bym wreszcie to usłyszała?

Patrycja

Biblia AUDIO po polsku koszto-

wała 1,9 mln złotych. Pieniądze

dali internauci. Realizację wyda-

nia hiszpańskojęzyczne można wspierać

na stronie bibliaaudio.org w zakładce

APOYE.



TYGODNIK PARAFIALNY NR 323

Pan Bóg ma wielką cierpliwość do nas grzeszników. Nie chce nikogo zatracić, ale wszystkich pra-

gnie ratować. Wkolejnym Wielkim Poście daję nam szansę przemyślenia naszego życia, podjęcia

pokuty, autentycznego nawrócenia. Przygotował dla nas wydarzenia, w których chce spotykać się

z nami by do nas mówić. Czy my znajdziemy czas dla Pana?

.

oruszająca jest ta dzisiejsza

Ewangelia, poruszająca jest cier-

pl iwość Boga, który czeka na

człowieka, na jego nawrócenie.

Dzisiejsze Słowo ponownie wzy-

wa nas do tego, żeby zwrócić się do Bo-

ga, odwrócić się chociaż trochę od tego

świata i poszukać Oblicza Boga.

Może czasem zdarza się nam oskar-

żać Boga o różne niepowodzenia, obo-

jętność, trudno natomiast dostrzec nam

Jego niezwykłą cierpl iwość, Jego niezl i-

czone starania, żeby pozyskać grzesz-

nika dla Królestwa Niebieskiego.

Nierzadko brakuje nam cierpl iwości, aby

dostrzec i zrozumieć cierpl iwość Boga.

Owoc nie dojrzewa w jeden dzień,

ten proces wymaga czasu. Jednak ten

czas nie jest nieograniczony i trwa nie

dłużej jak do końca naszego ziemskiego

życia. To jest czas ostateczny na to, aby

dojrzeć i wydać owoc swojego życia. Ale

dobry Bóg daje przedtem czas Wielkie-

go Postu, rekolekcji , katechez …

Dobry Bóg wie, że jestem grzeszni-

kiem, człowiekiem słabym, wie, co jest

mi potrzebne do wzrostu w wierze.

Z troską patrzy na mnie i daje mi to, co

jest mi potrzebne – ten nawóz, który jaki

by nie był, chociaż przyczynia się do lep-

szego wzrostu, to raczej nigdy ani smakuje,

ani nie pachnie, a raczej cuchnie. I tak te

najtrudniejsze doświadczenia, które naj-

chętniej by się odrzuciło, właśnie one mogą

najbardziej przyczynić się do mojego rozwo-

ju duchowego, dając nadzieję na pojawienie

się kiedyś słodkich owoców. Czy dostrze-

gam w trudnych doświadczeniach przejaw

miłości i troski Boga o moje zbawienie?

Warto w ten sposób na nie spojrzeć.

Grzeszna ludzka natura wymaga oczysz-

czenia, aby wydawane owoce nie były za-

trute.

Niedojrzałe owoce są kwaśne. Takim

kwasem można stać się nie tylko dla siebie,

ale i dla innych - kimś trudnym do zniesie-

nia, z kim trudno żyć, porozumieć się, kimś

z ciągle skwaszoną miną, niezadowolonym,

przytłoczonym. Aby nasze życie wydało

owoc, i to ten słodki, soczysty, potrzeba na-

szego nawrócenia. Dla naszego nawrócenia

Pan Bóg daje nam Słowo, l iturgię, wspólno-

tę. W nich pozwala wzrastać i przeglądać

się jak w lustrze, i uczy, żeby widzieć się we

właściwy sposób – nie lepszym od wszyst-

kich innych, ale gorszym od wszystkich in-

nych. To nie inni potrzebują nawrócenia, ale

przede wszystkim ja go potrzebuję. A kiedy

się nawrócę, mogę stać się nawet nieświa-

domie słodkim owocem dla tych innych,

którzy przeze mnie będą mogli skosztować

dobroci Boga.

Czas Wielkiego Postu to kolejna szansa,

żeby się nawrócić, to znaczy odwrócić się

od świata, żeby zwrócić się do Boga. Mamy

też potrzebne narzędzia: modlitwę, post

i jałmużnę, które mogą zaboleć i dobrze,

żeby czasem zabolały, oczyściły zakamarki

duszy, wyprostowały, co się skrzywiło i cho-

ciaż odrobinę przygotowało do owocowania.

Miłość cierpl iwa jest, Bóg cierpl iwy jest.

Czeka na mnie.

Wiola Malan
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 3, 1 -9)

W tym samym czasie przyszl i niektórzy i donieśl i Mu o Gali lejczykach, których krew Piłat zmieszał

z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Gali lejczycy byli większymi grzeszni-

kami niż inni mieszkańcy Gali lei , że to ucierpiel i? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśl i się nie na-

wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynaj-

mniej, powiadam wam; lecz jeśl i się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im

następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przy-

szedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd

przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytni j je: po co jeszcze ziemię

wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę

nawozem; może wyda owoc. A jeśl i nie, w przyszłości możesz je wyciąć"»

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 24.03 - niedziela, o g. 1 7.30 Gorzkie Żale,

do kosza przy ołtarzu można składać dar

serca dla potrzebujących; szkoła integracyj-

na z Targówka składa serdeczne podzięko-

wania za zbiórkę w minioną niedzielę

2. 25.03 - poniedziałek, uroczystość Zwiasto-

wania Pańskiego, Dzień Świętości Życia,

zachęcamy do podjęcia adopcji dziecka po-

czętego

3. 29.03 - piątek, po Mszy św. wieczornej Dro-

ga Krzyżowa

4. 31 .03 - niedziela, rozpoczynamy Wielko-

postne Rekolekcje, które poprowadzi

ks. Tommy

5. Wolontariat poszukuje chętnych do pomocy

starszej osobie.

Ks. Marian Rowicki

C Z YTAN I A N I E D Z I E L N E :

W J 3 , 1 - 8 A . 1 3 - 1 5 ;

P S 1 0 3 , 1 B - 4 . 6 - 8 . 1 1 ;

K O R 1 0 , 1 - 6 . 1 0 - 1 2 ;

Ł K 1 3 , 1 - 9

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

WIELKI PROJEKT BIBLIJNY POLAKÓW

BÓG KONTRA MOJE CIERPIENIE
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MIŁOŚĆ CIERPLIWA JEST

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 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

TYGODNIK PARAFIALNY NR 322TYGODNIK PARAFIALNY NR 322

Albo kiedy szedłeś do wojska, brałeś ślub, lub stało się coś ważnego w histori i Polski?

Na szczęście da się to sprawdzić na stronie wspólnoty Pustynia w Mieście.

Pod adresem http: //www.pustyniawmiescie.pl/czytania można odnaleźć fragmenty Pisma Świętego odczytywa-

ne na kolejnych mszach świętych począwszy od 1 stycznia 1 970 roku do dziś.

To doskonała okazja, by pomodlić się „swoim” psalmem. Amoże warto wydrukować fragment Ewangeli i i zabrać go na adorację?

Czytania l iturgiczne na dany dzień nigdy nie są przypadkiem! Skoro Pan Bóg podarował je w takim, a nie innym momencie, to coś to dla Ciebie znaczy.

PK

Co powiedział do Ciebie Bóg wdniu Twoich urodzin?

Niedojrzałe owoce są

kwaśne. Takim kwasem

można stać się nie tylko dla

siebie, ale i dla innych - kimś,

z kim trudno żyć, kimś z cią-

gle skwaszoną miną, niezado-

wolonym, przytłoczonym.


