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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

Dzisiejszej niedzieli usłyszeli-
śmy jedną z najpiękniejszych 
przypowieści. Przypowieść, 

którą powinien przeczytać każdy, 
kto boi się spowiedzi. Osoba, któ-
ra popełniła bardzo, ale to bardzo 
poważne grzechy, osoba, która od 
wielu lat nie była u kratek konfesjo-
nału, osoba, która czciła obce bożki 
czy demony. Po przeczytaniu tej 
perykopy muszą zniknąć wszystkie 
lęki, obawy poczucia niegodności. 
Bóg, który ukrywa się pod postacią 
OJCA jest miłosierny. 

         Bóg jest OJCEM MIŁOSIERNYM, 
który z miłości dał nam wolną wolę. 
Z tym miałem problem, czy nie 
mógłby Bóg sprawić tak, bym nie 
grzeszył? Nie mogłem tego zrozu-
mieć, ludziom byłoby łatwiej. Tak 
stworzyć człowieka, by miał za krót-
kie ręce do kradzieży, za słaby ję-
zyk do przeklinania, za słaby wzrok 

do podglądania, zbyt słaby słuch do podsłuchi-
wania, zbyt mało śliny do plucia na innych, za 
słabe nogi do kopania innych itp. Śmiesznie 

musiałby taki człowiek wyglądać, tak napraw-
dę nie byłby to człowiek - korona stworzenia, 
ale jakaś karykatura.  Ale po latach zrozumia-
łem, że wolna wola jest ogromnym darem. Da-
rem, który może dać tylko osoba prawdziwie 
kochająca i chcąca też prawdziwej miłości. 
Bo czy można nazwać miłością zniewolenie 
człowieka, czy przykucie się kajdankami do 
drugiej osoby jest okazaniem jej miłości, czy 
te łańcuchy sprawią, że ta przykuta osoba się 
zakocha? Miłość to wolność, wolność z dwóch 
stron! Wolność, by pozwolić odejść i wolność, 
by pozwolić wrócić. A Bóg nie obraża się, gdy 
od niego odchodzimy, ale czeka, wygląda nas, 
wychodzi nam naprzeciw. Gdy zechcemy do 
Niego przyjść, On przytula, przywraca godność 

dziecka, pozwala zasiąść do uczty, jaką jest 
Eucharystia i znów stajemy się dziedzicami 
królestwa niebieskiego. Bóg zapomina o tym 
wszystkimi, co było złe.   

         Dzisiaj ty i ja jesteśmy zaproszeni do jednego 
stołu, mali i wielcy grzesznicy, ci co za Panem 
chodzą już latami, jaki i ci, co dopiero do niego 
wrócili. Niech nie będzie takich, którzy zostaną 
na zewnątrz. Odwagi, wróć! Ojciec miłosierny 
czeka w każdym konfesjonale.   

ks. Paweł Paliga

Słowo ukazuje nam Miłujące Serce Ojca, które jest gotowe w każdej chwili do przebaczenia. 
Bóg patrzy na serce grzesznika, który, jeśli tylko okaże skruchę i chęć powrotu, znajduje 
rozłożone ręce Ojca. Bóg przywraca utraconą godność, Boże synostwo i wolność dzieci 
Bożych. Z tak wspaniałymi darami w okresie Wielkiego Postu czeka na nas Pan.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Joz 5, 9a. 10-12);  
(Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7); 
(2 Kor 5, 17-21);  
Aklamacja (Łk 15, 18);  
(Łk 15, 1-3.11-32);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (15, 1-3. 11-32) fragment

NUMER 323 • Czwarta Niedziela Wielkiego Postu • 31 marca 2019 r.

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze 
i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następu-
jącą przypowieść: Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 
do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek mię-
dzy nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 
roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej 
krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: 
Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 

Bóg, który czeka

NA DRODZE DOMOWEGO KOŚCIOŁA ODC. 6
NOCNA BIEGOWA DROGA KRZYŻOWA 

Bóg jest OJCEM  
MIŁOSIERNYM, który  

z miłości dał nam wolną wolę. 
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NAJLEPSZY NAUCZYCIEL  
NA ŚWIECIE   
Kenijski franciszkanin, o. Peter Tabichi 
otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepsze-
go nauczyciela na świecie. Uczy matematyki 
i fizyki w wiejskiej szkole w kenijskim stanie 
Nakuru. Wielu jego uczniów to sieroty lub oso-
by pochodzące z biednych środowisk. Tabichi 
poruszył życie swoich uczniów na wiele spo-
sobów, na przykład poprzez tworzenie klubów 
naukowych lub wcielanie w życie programów 
promujących pokój między rywalizującymi 
grupami etnicznymi i religiami. Ponadto prze-
kazuje ok. 80 proc. swojego nauczycielskiego 
uposażenia na realizację projektów na rzecz 
mieszkańców wioski, w której żyje i pracuje. 

ARGENTYNA PRO-LIFE   
Ponad dwa miliony Argentyńczyków wzię-
ło udział w ubiegłą sobotę w Marszach 
dla życia. Odbyły się one w 210 miastach. 
Najliczniejszy miał miejsce w Buenos Aires. 
Zgromadził ponad 300 tys. osób, w tym wiele 
rodzin z dziećmi i młodych. W ubiegłym roku 
po dyskusji w Kongresie Narodowym Argen-
tyna odrzuciła legalizację aborcji. W tym roku 
szczególnie mocno akcentowano prawa rodzi-
ców do wychowania swoich dzieci w wolności 
od indoktrynacji ideologią gender. 

TARGI WYDAWCÓW 
KATOLICKICH   
Blisko 170 wystawców z całego kraju za-
powiedziało udział w jubileuszowych, 25. 
Targach Wydawców Katolickich. Podczas 
wydarzenia, które potrwa w warszawskich 
Arkadach Kubickiego od 4 do 7 kwietnia, za-
prezentowanych zostanie ponad 12 tysięcy 
publikacji. Od wielu lat wydarzenie przyciągają 
tysiące miłośników książek oraz spotkań o cha-
rakterze nie tylko religijnym. Odbędą się liczne 
spotkania ze znanymi osobami. Targi Wydaw-
ców Katolickich to wydarzenie kierowane do 
całych rodzin. Po raz kolejny zorganizowana 
zostanie między innymi Akademia rodzinnego 
czytania, która w przyjazny dzieciom i doro-
słym sposób promuje ideę wspólnej, rodzinnej 
lektury książek. Szczegółowe informacje oraz 
kalendarium spotkań będą na bieżąco uzupeł-
niane pod adresem www.swk.pl.

OPINIA O KOŚCIELE 
Ponad połowa Polaków (57 proc.) pozytyw-
nie ocenia działalność Kościoła rzymskoka-
tolickiego, negatywnie zaś 32 proc. - wynika 
z najnowszego badania CBOS dotyczącego 
oceny działalności poszczególnych instytucji 
publicznych. Krytyczne opinie przeważają 
wśród osób identyfikujących się z lewicą, nie-
uczestniczących w praktykach religijnych lub 
robiących to kilka razy w roku, mieszkańców 
największych miast, najlepiej wykształconych, 
uzyskujących najwyższe dochody per capita, 
a także wśród niezadowolonych z własnej sy-
tuacji materialnej.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Cykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 6 

KRĄG OTWARTY
W     kręgu Domowego Kościoła jest do-

brze, miło. Wystarczy uczestniczyć 
w kilku spotkaniach i oswoić się 

z małżeństwami w kręgu, by poczuć ciepło 
wspólnoty i polubić praktykę dzielenia się ży-
ciem, spotkania ze Słowem Bożym, modlitwy 
i wspólnej refleksji. W dobrym samopoczuciu, 
które jest czymś pozytywnym, czai się poku-
sa. Może bowiem dojść do zamknięcia się we 
własnym gronie i powstania kręgu wzajemnej 
adoracji. Utknięcie małej wspólnoty w stagna-
cji to odstępstwo od drogi duchowego wzro-
stu, którą ma podążać krąg DK – od począt-
kowego wyznania wiary w Pana Jezusa aż 
do podjęcia służby dla budowania wspólnoty 
Kościoła.

Dzieło wspólnoty
Musimy wyznać, że otarliśmy się o wspomnia-
ną pokusę. Przyjeżdżaliśmy na spotkania krę-
gu, ale zbyt łatwo „odpuszczaliśmy” sobie, 
np. przykładanie się do praktykowania rad–

zobowiązań, czy udziału w rejonowych spo-
tkaniach DK, choć są dobrą okazją do pozna-
nia małżeństw z okolicznych parafii, czy pary 
rejonowej. Drugim objawem ulegania pokusie 
stagnacji było zbywanie zachęt do wyjazdu na 
rekolekcje – krótkie kilkudniowe, a zwłaszcza 
wakacyjne 15 dniowe, choć odgrywają one 
kluczową rolę w DK. Do kręgu włączyliśmy 
się w 2012 r., a na pierwszy rejonowy dzień 
wspólnoty w Babicach wybraliśmy się 2 lata 
później, w 2014 r. Na pierwsze rekolekcje wy-
jechaliśmy dopiero na początku 2015 r. Łaska 
Boża, że trafiliśmy do Koszalina, gdzie w cią-
gu kilku dni Pan Jezus całkowicie odmienił 
nasze dotychczasowe nastawienie.

Rekolekcje są z zasady organizowane przez 
lokalną wspólnotę DK, w własnym zakresie 
i własnymi siłami. Zjazd w Koszalinie był przy-
gotowany przez Domowy Kościół diecezji ko-
szalińsko–kołobrzeskiej. W trakcie kilkudnio-
wego turnusu dowiedzieliśmy się, że stoją za 

nim najbardziej doświadczone pary z Pomo-
rza Środkowego. Dzięki temu uczestnicy do-
świadczyli intensywności duchowej – zajęcia 
rekolekcyjne były odczuwalnie namaszczone 
łaską Ducha. Z tego powodu nie jeden raz 
w oczach pojawiały się łzy, a w sercu zago-
ściła skrucha i poczucie, że dotychczasowe 
uczestnictwo w DK bardziej przypominało „śli-
zganie się”, niż „płynięcie na głębię”.

Duchowy oddech
Rekolekcje organizowane przez DK w danej 
diecezji są adresowane w pierwszym rzę-
dzie do lokalnych małżeństw. Bywa, że nie 
sposób zebrać kompletu uczestników – tu-
bylców. Wtedy organizatorzy przyjmują chęt-
nych z Polski, a nawet z zagranicy. O wiele 
lepiej mieć liczne grono zróżnicowanych 
geograficznie uczestników, niż mniejszy, 
ale niedostateczny liczbowo krąg swojaków. 
Na turnusie w Koszalinie mniej niż połowa 
uczestników pochodziła z Pomorza. Reszta 
z Wrocławia, Katowic, Poznania i Warszawy; 
były też polskie małżeństwa z Niemiec.

Szczególnym przeżyciem były zajęcia wprost 
dotyczące spraw małżeńskich. Na 2 godz. 
dialogu małżeńskiego każda para otrzyma-
ła świeczkę zapachową, ręcznie zrobione 
serduszko z koronek, mały bukiecik kwiatów 
i dwie czekoladki. Tak przygotowana rozmo-
wa była owocna, jak nigdy dotąd. W zdumie-
nie wprawiło nas to, że nagle dochodzimy 
do zgodnej oceny spraw i do postanowień, 
o które poprzednio było nam ciężko. Również 
modlitwa małżeńska przed Panem Jezusem 

w Najświętszym Sakramencie była ducho-
wym oddechem, który przyniósł nam dużo 
nadziei na nową jakość małżeńskiego i ro-
dzinnego życia. Znikła też pokusa kręgu wza-
jemnej adoracji – jej miejsce wypełniła chęć 
przyciągania innych na drogę DK.

Magda i Krzysiek

modlitwa małżeńska 
przed Panem Jezusem 

w Najświętszym Sakramencie 
była duchowym oddechem, 
który przyniósł nam dużo  
nadziei na nową jakość  
małżeńskiego i rodzinnego 
życia. 
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NOCNA BIEGOWA DROGA KRZYŻOWA
Za nami już druga Nocna Biegowa Dro-

ga Krzyżowa. Wystartowaliśmy spod 
naszego parafialnego kościoła z lek-

kim opóźnieniem ok 20.15 Do pokonania 
mieliśmy  standardowych 14 stacji w nie-
standardowy sposób, bo biegnąc w lesie na 
dystansie 30 km. Wydaje mi się, że była po-
dobna ilość osób jak rok temu, tylko różnica 
20 °C temperatury i nieznacznie zwiększony 
dystans. Rozważania w całości poświęcone 
były kapłaństwu. W tym pasyjnym wydarze-
niu uczestniczyło dwóch księży, cztery ko-

biety, przeważali mężczyźni, cieszył udział 
czterech naszych parafian.  
Ks. Krystian pomysłodawca jest ultra ma-
ratończykiem, czyli biegaczem, którego in-
teresują głównie trasy powyżej 42 km. Co 
czwartek organizuje trening biegowy z mo-
dlitwą na fortach Bema o 20:45 ul. Powąz-
kowska 90. 8 grudnia zorganizował bieg dla 
Niepokalanej 33 km po Warszawie. O tych 
i innych pomysłach można poczytać na FB 
„Trailowe Biegi Duchowe TBD”. Całość  tra-
sy NBDK z samochodu zabezpiecza Re-
nata, bez niej nie dalibyśmy rady. Co 2 km 
odczytywane były rozważania, a po nich ok 
14 minut rozważania w ciszy i trudzie biegu.  

Oto kilka refleksji uczestników:     
Nocna Biegowa Droga Krzyżowa to po-
łączenie pasji i wiary. Dla osoby towa-
rzyszącej, patrzącej z boku na zmagania 
biegaczy, to również poruszające doświad-
czenie. Wbrew temu co dzieje się dookoła, 
gdzie bardzo dzieli się ludzi na różne spo-
soby, gdzie rywalizacja, wygrana jest naj-
ważniejsza, można doświadczyć spotkania 
z Jezusem, drugim człowiekiem, ale rów-
nież jedności, wspólnego trudu. Wielki sza-
cun dla wszystkich uczestników Nocnej Bie-
gowej Drogi Krzyżowej. Dzięki, że mogłam 
Wam towarzyszyć :) 

Renata

Jaka jest recepta na miłe spędzenie piąt-
kowego, wiosennego wieczoru? Można 
pójść do kina lub na spacer. Można zostać 

w domu i obejrzeć ciekawy film pod kocy-
kiem. Niektórzy zapewne pomyślą o hucznej 
imprezie w gronie znajomych...  Tymczasem 
w miniony piątek 22.03 kilkanaście osób 
z własnej nieprzymuszonej woli postano-
wiło... pokonać biegiem dystans ok. 30km 
leśnych ścieżek. To uczestnicy kolejnej już 
Nocnej Biegowej Drogi Krzyżowej. Chłód 
i ciemność nie były im w ogóle straszne. 
Dlaczego? Bo w tym doświadczeniu nie 
byli sami. Cały czas towarzyszył im On: 
Ukrzyżowany. Pokonywał wraz z nimi każdy 
kilometr tej niełatwej trasy. I pomimo potu, 
zmęczenia, obolałego ciała, niewyspania, 
każdy, dobiegając po godzinie 24.00 na 
metę w Parafii Objawienia Pańskiego w Bli-
znem, był uśmiechnięty od ucha do ucha. 
Jak to możliwe? Biegnąc przez ciemny 

las, było wiele czasu na modlitwę w ciszy 
i rozmyślania. To doświadczenie zmęczenia, 
ciemności i ciszy było niemal mistyczne... 
Wszyscy powrócili do swojej codzienności 
bogatsi o świadomość, że trud i cierpienie 
przeżywane z Jezusem i dla Jezusa mają 
bezcenną wartość. Każdy był szczęśliwy, że 
tej marcowej nocy, w tak dziwnym miejscu 
(opustoszały las), doświadczył autentycznej 
miłości: ludzi i Stwórcy. Bogu niech będą 
dzięki za ten wspaniały czas!    

Bartosz

W PLANACH JEST POWTÓRZENIE 
BIEGOWEJ PIELGRZYMKI 

DO NIEPOKALANOWA, 
JUŻ TERAZ ZAPRASZAM  

WSZYSTKICH CHĘTNYCH.

Wbrew temu co dzieje 
się dookoła, gdzie  

bardzo dzieli się ludzi na różne  
sposoby, gdzie rywalizacja, 
wygrana jest najważniejsza, 
można doświadczyć spotkania 
z Jezusem, drugim człowie-
kiem, ale również jedności, 
wspólnego trudu. 
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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 
wielkopostne:
DROGA KRZYŻOWA  
po Mszy św. o godzinie 18.00
GORZKIE ŻALE
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
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  31.03 - niedziela, rozpoczynamy rekolek-
cje wielkopostne; do kosza przy ołtarzu 
można składać dar serca dla potrzebują-
cych; w przedsionku można nabyć świece 
Caritas.

2.  01.04 - poniedziałek, Msze św. z nauką 
rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00;  
o g. 18.00 modlimy się w intencji  
zmarłych poleconych modlitwie Kościoła  
w wypominkach; czytane rozpoczniemy  
10 minut przed Mszą św.

3.  Rozpoczyna działalność Poradnia  
Rodzinna czynna w poniedziałki  
w godzinach: 19.30 – 21.00; należy  
umówić się telefonicznie, 604 945 631

4.  02.04 - wtorek, Msze św. z nauką reko-
lekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00; 14 rocznica 
śmierci św. Jana Pawła II.

5.  03.04 - środa, o g. 11.00 Nabożeństwo 
Pokutne i Msza św. dla szkoły Gaude-
amus

6.  04.04 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji  
Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania.

7.  05.04 - pierwszy piątek miesiąca,  
spowiedź od 17.30, po Mszy św. wieczor-
nej Droga Krzyżowa i adoracja Eucha-
rystyczna do g. 21.00 w intencji naszej 
Ojczyzny; prosimy zgłaszać chorych.

8.  06.04 - pierwsza sobota miesiąca,  
o. g. 17.00 nabożeństwo pierwszych 
sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji 
wynagradzającej.

9.  07.04 - pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie nabożeństwo adoracyjne, XIV 
Marsz Świętości Życia pod hasłem: Tato 
to Ja, by przypomnieć o potrzebie troski 
o życie od poczęcia do naturalnej śmierci 
oraz istotnej roli ojca w przyjęciu dziecka  
i jego wychowaniu. Na początku Msza św. 
o g. 11.00 w Archikatedrze, przy Kolumnie 
Zygmunta akcja „Pielucha dla Malucha”.
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rekolekcje prowadzi
X. TOMMY ALVAREDO
Parafia Blizne P.W. Objawienia Pańskiego 

„W MOCY 
BOŻEGO DUCHA”

 31.03 Niedziela 
   Nauka rekolekcyjna 
   w czasie każdej Mszy św.

 01-02.04 Poniedziałek,
  Wtorek 
   Msze św.: 
   9.30, 18.00, 20.00 
   z nauką

   SPOWIEDŹ:
   Spowiedź 15 min. 
   przed Mszą św.

Jezu, Ty się tym zajmij – Kinga Kielich na Wielki Post
Kinga Kielich razem z Marcinem Piekutem przygotowali utwór na Wielki Post.  
Do słów modlitwy ks. Dolindo napisali pełen ufności kawałek. 
“Mamy nadzieję, że nagranie to pomoże się modlić osobom znajdującym się w  życiowej 
ciemnej dolinie, kiedy na “zwykłą” modlitwę nie ma sił.” – mówią twórcy.

Na podstawie www.chrzescijanskiegranie.pl, Agnieszka Idźkowska


