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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem

uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach

tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,

są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie

mówil i do niego: „Widziel iśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego

w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz

[domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza:

„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”

Tomasza nie było, gdy Pan, pierwszego dnia tygodnia wieczorem ukazał się uczniom. Ich świa-

dectwo zostało przez niego odrzucone, nie uwierzył. Podobnie dzieje się z nami, gdy nie uczestni-

czymy w spotkaniach wspólnoty parafialnej. Pan objawia się nam w swoim Słowie, sakramentach

i wspólnocie. Brak kontaktu powoduje wątpliwości i prowadzi do utraty wiary. Pan dzisiaj chce mó-

wić do nas, pozwalać się dotykać, dajmyMu szansę, naszą coniedzielną obecnością.

o samo Słowo przychodzi do

człowieka w różnych momen-

tach życia, zastaje go w róż-

nych sytuacjach i … mówi coś

nowego. Pamiętam, rok temu ewan-

gel ia, która przypada na dzisiejszą

niedzielę, wówczas zwracała moją

uwagę przede wszystkim na uzdro-

wienie, które jest w ranach Chrystusa,

naszego Pana. Chrystus zwyciężył

śmierć we wszystkich jej odmianach

i wymiarach, w zranieniach fizycznych

i psychicznych. W Jego ranach moje

zdrowie…

Dzisiaj wobec zamętu, który od ja-

kiegoś czasu trwa wokół, Pan przy-

chodzi do mnie ze słowami: Pokój

wam. I właśnie w tym pokoju roz-

poznaję Jego obecność. Absolutny

pokój, brak lęku, niezachwiana

pewność co do podejmowanych

decyzji to dla mnie dziś znaki, że

Chrystus naprawdę zmartwych-

wstał i pokonał to wszystko, co

mogłoby mnie zniszczyć.

Kiedy obserwuję szum informacyj-

ny, który jest w przestrzeni publ icznej,

ludzi zagubionych i chwytających się

skrawków informacji , którymi się ży-

wią, dziękuję Panu Bogu, że zachował

mnie w Kościele, że dał mi wspólnotę,

gdzie mogę karmić się Słowem dają-

cym życie prawdziwe i chroni mnie

przed wpływami tego świata. Pozwala

mi jasno widzieć i oceniać otaczającą

rzeczywistość i nie bać się przyjmo-

wać wobec niej postawy, która jest

zgodna z Bożymi przykazaniami,

choćby innym bardzo się to nie podo-

bało. Pokój ów płynie z łaski zaufania,

że Ktoś naprawdę potężny stoi za mną

i nie pozwoli mnie skrzywdzić, a na-

wet, jeśl i z jakiegoś powodu do tego

dopuści, to i tak zawsze będzie przy

mnie i z tej trudnej sytuacji wyprowadzi

tylko większe dobro.

Dzisiaj proszę Pana Boga o pokój

w pokojach nauczycielskich, w ostat-

nim czasie tak niemiłosiernie podzie-

lonych. Proszę o miłosierdzie Boże,

o uzdrowienie zniszczonych relacj i ,

o odbudowę zaufania. Fakt, że Chry-

stus zmartwychwstał daje nadzieję, że

ostatecznie prawda, dobro i miłość

zwyciężą w sytuacjach, które po ludz-

ku wydają się beznadziejne. I właśnie

w tych sytuacjach Chrystus wzywa nas

do tego, żeby być Jego świadkami.

Nieść miłość tam, gdzie jest niena-

wiść, głosić prawdę tam, gdzie roz-

panoszyło się kłamstwo, czynić

dobro tam, gdzie już mało kogo na

to stać.

Wiola Malan

NUMER 327 • Druga Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego • 28 Kwietnia 201 9 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Jana (20, 1 9-31 ) fragment

CZYTAJ W NUMERZE

KTO IDZIE ZA MNĄ, NIE BĘDZIE CHODZIŁ W CIEMNOŚCI

- PIELGRZYMKA ŚLADAMI JEZUSA cz. 2

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 327

CZYTANIA NIEDZIELNE:

DZ 5,1 2-1 6;

PS 11 8,1 i   4,1 3-1 4.22 i   24;

AP 1 ,9-11 a.1 2-1 3.1 7-1 9;

J 20,29;

J 20,1 9-31
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Pokój wam

Fakt, że Chrystus zmar-

twychwstał daje nadzieję, że

ostatecznie prawda, dobro i miłość

zwyciężą w sytuacjach, które po

ludzku wydają się beznadziejne.

1 . 28.04 - niedziela Miłosierdzia Bożego,

rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia,

- g. 1 5.00 koronka do Miłosierdzia Bożego,

- taca na Caritas;

2. 29.04 - poniedziałek, święto św. Katarzyny

Sieneńskiej,

- Dzień Męczeństwa Duchowieństwa

Polskiego w czasie drugiej wojny światowej;

3. 30.04 - wtorek, uroczystość św. Wojciecha,

patrona Polski;

4. 01 .05 - środa, rozpoczynamy nabożeństwa

majowe ku czci NMP, w ciągu tygodnia po

Mszy św. wieczornej, w niedziele i święta

o g. 1 7.30;

5. 02.05 - pierwszy czwartek miesiąca,

wspomnienie św. Atanazego,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji wspólnoty

Krwi Chrystusa i o powołania;

6. 03.05 - uroczystość NMP, Królowej Polski,

- odnowienie aktu oddania,

- rocznica konstytucji 3 maja 1 791 ,

- Dzień Emigranta,

- pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 1 7.30

- po Mszy św. wieczornej adoracja

Najświętszego Sakramentu do g. 21 .00,

- można spożywać pokarmy mięsne,

- proszę zgłaszać chorych;

7. 04.05 - sobota, wspomnienie św. Floriana;

8. 05.05 - pierwsza niedziela miesiąca, po

sumie procesja, zapraszamy asysty.

Poszukujemy roweru typu damka

Matka piątki dzieci potrzebuje rower. Bywa tak, że np. zakupimy jakiś nowy

rower, a dobry, sprawny leży gdzieś w schowku. Może warto go oddać in-

nym. Osoba, która ma do oddania rower, może się zgłosić do ks. Pawła.

Redakcja

redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl

(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

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) 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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Zapraszam na drugi Maraton dla Niepokalanej

Start - sobota 4 maja o 9.00 spod kościoła Objawienia Pańskiego

z Bliznem, meta - Niepokalanów. Trasę ok. 42 km można przebyć

rowerem lub biegnąc. Zapisy do 2 maja na adres p.paliga@vp.pl;

należy podać imię nazwisko i sposób pokonania trasy.

Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=AraBvbtC8NM

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów
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Nietypowa rocznica

Siedemdziesiąt lat temu po raz pierwszy

papież przemówił w  telewizji. Był nim

Pius XI I , który na Wielkanoc 1 949 r. zwrócił

się do widzów telewizj i francuskiej, „podkre-

ślając, że spojrzenia Następcy Piotra i wier-

nych mogą spotkać się dzięki nowemu

środkowi przekazu”. Przypomniał o tym pa-

pież Franciszek przemawiając po udzieleniu

wielkanocnego błogosławieństwa „Urbi et

orbi” na placu św. Piotra w Watykanie. - Ta

rocznica stwarza mi okazję, by zachęcić

wspólnotę chrześcijańską do korzystania

z wszystkich narzędzi, jakie technika daje

do dyspozycji , by głosić dobrą nowinę

zmartwychwstałego Chrystusa. By przeka-

zywać, komunikować się, a nie tylko kon-

taktować - dodał Franciszek.

Mary Wagner znów w areszcie

Do kolejnego już aresztowania kanadyj-

skiej prolajferki doszło w  Vancouver

1 7 kwietnia. Mary próbowała ratować po-

częte dzieci przed śmiercią w wyniku aborcj i

w kl inice Everywoman, w rodzinnym mie-

ście. Obrończyni życia została przesłucha-

na przez policję i wyznaczono na 1 maja

datę rozprawy sądowej. Mary Wagner już

kilka razy trafiała do więzienia za swoją

działalność antyaborcyjną prowadzoną do-

tąd głównie na terenie kl inik aborcyjnych

w Toronto. Jej działalność polega na cichej

modlitwie i rozdawaniu kobietom w klinikach

białych i czerwonych róż.

Co dalej z Notre-Dame?

Odbudowa katedry w  Paryżu może zmie-

nić jej status. W 1 905 r. państwo francu-

skie zawłaszczyło siłą wszystkie katedry.

Rezultatem tej ustawy są poważne różnice

zdań między duchowieństwem a rządem

nad administracją budynków religi jnych. We

Francji już pojawiły się głosy, by odbudowa-

ną katedrę Notre-Dame całkowicie zamienić

na muzeum. Taki scenariusz jest bardzo

prawdopodobny, pożar i odbudowa mogą

być do tego „dobrym" pretekstem. Przeciw-

ko takiemu rozwiązaniu protestują paryscy

chrześcijanie.

Święto Miłosierdzia

W  Niedzielę Miłosierdzia kard. Kazimierz

Nycz będzie przewodniczył Mszy świętej

przy figurze Jezusa Miłosiernego na Wo-

li. Msza sprawowana jest w tym miejscu od

wielu lat i gromadzi l icznych warszawiaków.

Początek uroczystości o godz. 1 5.00. Po

Mszy św. odbędzie się koncert Trubadurów.

W naszej parafi i zapraszamy tego dnia na

ostatni dzień nowenny do Bożego Miłosier-

dzia o godz. 1 5.oo.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

Czy miłujesz Mnie więcej?

Niedaleko znajduje się Tabgha – miejsce,

gdzie Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba

(zob. Łk 9, 1 2-1 7; Mt 1 4,1 3-21 ; 1 5, 32-39; Mk 6,

34-44; 8, 1 -1 0; J 6, 1 -1 5). W tamtejszym kościele

znajduje się słynna mozaika przedstawiająca dwie

ryby i cztery chleby w koszu. Piąty chleb, którego

wydaje się tam brakować, to Eucharystia – Chleb

żywy, który w cudowny sposób jest rozmnażany

na ołtarzu dla wszystkich ludzie pragnących Boga.

Z kościoła cudu rozmnożenia chleba przeszl iśmy

nad brzeg jeziora Genezaret. Znajduje się tam ko-

ściół Prymatu św. Piotra. W tym miejscu Jezus

trzykrotnie pytał Piotra, czy miłuje Go więcej, ani-

żel i inni (zob. J 21 , 1 5-1 9). Wewnątrz świątyni jest

tzw. „Mensa Christi i”, czyl i kamień, na którym

Chrystus przygotował swoim uczniom śniadanie.

W IX wieku miejsce to było znane pod nazwą ża-

rzących się węgli , z wyraźnym odniesieniem do

fragmentu Ewangeli i - J 21 , 9.

Będąc w Gali lei , skorzystal iśmy także z lo-

kalnej atrakcji turystycznej, jaką jest rejs statkiem

po Jeziorze Gali lejskim, na początku którego na

maszt wciągnięto polską flagę. Zabrzmiał przy

tym „Mazurek Dąbrowskiego”. Miel iśmy okazję

doświadczyć na własnej skórze izraelskiego folk-

loru i posil ić się lunchem w postaci wyśmienitej

ryby św. Piotra.

Tego dnia odwiedzil iśmy także starożytne

Kafarnaum – miasto, w którym Jezus dokonał

najwięcej uzdrowień i wygłosił wiele mów oraz

najczęściej tam przebywał. W kościele zbudowa-

nym nad ruinami domu św. Piotra uczestniczyl i-

śmy w Eucharysti i . W czasach Chrystusa

Kafarnaum cieszyło się szczególnym rozkwitem.

Po Jerozolimie jest ono najczęściej wymienia-

nym miastem w Ewangeli i . To tu Jezus nauczał,

stąd rozeszła się sława o Nim, w Kafarnaum do-

konał też l icznych uzdrowień, powołał celnika

Mateusza i w mieście tym wchodził w spory z fa-

ryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Kafarnaum do-

czekało się też gorzkich słów wyrzutu, które

zapowiadały sąd nad tym miastem (zob. Łk 1 0,

25; Mt 11 , 23-24).

Chociażbym przechodził przez

ciemną dolinę'

Czwarty dzień pielgrzymki zaczęliśmy od

Mszy św. w kościele w Jerychu. Uważane jest

ono za jedno z najstarszych z nieprzerwanie za-

mieszkałych miast na świecie. Miasto jest poło-

żone około 270 m p.p.m. i jest jedną z najniżej

położonych miejscowości na świecie. Jerycho

wspomniane jest w Starym Testamencie ponad

70 razy, pojawia się też na kartach Ewangeli i i Li-

stu do Hebrajczyków. Z Jerycha udaliśmy się nad

rzekę Jordan, gdzie odnowil iśmy nasze przyrze-

czenia chrzcielne. Stamtąd pojechaliśmy nad

Morze Martwe, podziwiając pod drodze widok na

Górę Kuszenia. Poziom wody w Morzu Martwym

spada. Przez ostatnie 40 lat powierzchnia morza

zmniejszyła się o 30 proc. W ostatnich latach

proces ten nasil i ł się i obecnie spadek sięga bli -

sko metra rocznie.

Po kąpiel i w morskiej solance i „błotnym

spa” Morza Martwego, którego lustro wody znaj-

duje się w najniższym punkcie Ziemi - 430,5 m

p.p.m., podjechaliśmy na wzgórze, skąd rozpo-

ścierał się zapierający dech w piersiach widok na

Pustynię Judzką i bibl i jną „ciemną dolinę” (zob.

Ps 23). Na terenie pustyni żyje obecnie kilka

szczepów Beduinów, którzy błyskawicznie poja-

wil i się przy naszej grupie, proponując kupno

swoich rękodzieł – głównie różnego rodzaju

chust i szal i .

Wielbij, duszo moja, Pana

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy od Eu-

charysti i w grocie na Polu Pasterzy (Bajt Sahur)

w pobliżu Betlejem. Spotkanie anioła z pasterza-

mi upamiętnia kościół zbudowany na planie

dziesięciokąta. Przypomina on namiot pasterski,

gdzie mogli wówczas przebywać pasterze. To

w tym miejscu po raz pierwszy rozbrzmiał hymn

„Gloria in excelsis Deo!”.

Następnie pątniczy szlak powiódł nas do Ein

Karem. To do tego miasta poszła z pośpiechem

Maryja odwiedzić swoja kuzynkę Elżbietę, no-

szącą pod swym sercem św. Jana Chrzciciela

(zob. Łk 1 , 39-40). Brzemienna Maryja pokonała

w kilka dni odległość ok. 1 50 km. Właśnie w Ein

Karem wypowiedziała przepiękną modlitwę „Ma-

gnificat”. Słowa tego hymnu w różnych językach

– w tym także po polsku – znajdują się na ze-

wnątrz kościoła Nawiedzenia. Nieopodal znajdu-

je się kościół św. Jana Chrzciciela, w którym

mieści się grota z miejscem urodzin ostatniego

proroka Starego Testamentu. Ściany, otaczające

dziedziniec ozdobione są czterdziestoma ta-

bl iczkami, na których zapisany jest w różnych ję-

zykach, w tym po polsku, tekst modlitwy

uwielbienia i wdzięczności wypowiedziany przez

Zachariasza po narodzeniu św. Jana Chrzciciela,

znany jako „Benedictus” (zob. Łk 1 , 68-79).

W drodze powrotnej do Betlejem, gdzie no-

cowaliśmy, odwiedzil iśmy Instytut Pamięci Mę-

czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem,

założony w 1 953 roku w Jerozolimie. Zlokal izo-

wany jest na Wzgórzu Herzla. Zwiedzil iśmy

mauzoleum, poświęcone dzieciom żydowskim,

zamordowanym przez Niemców w czasie I I woj-

ny światowej. Obok wyjścia z tego przejmujące-

go miejsca znajduje się rzeźba przedstawiająca

Janusza Korczaka i Dzieci Getta.

KTO IDZIE ZA MNĄ, NIE BĘDZIE CHODZIŁ

W CIEMNOŚCI - pielgrzymka śladami Jezusa cz. 2

W mieście Dawida narodził się

Zbawiciel

W Betlejem, które po hebrajsku tłumaczy się

jako „dom chleba” nasze kroki skierowaliśmy naj-

pierw do Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. Wej-

ście do niej jest tak małe, (ma 1 ,2 m) że każdy,

aby wejść, musi skłonić głowę przed Panem

i Zbawicielem. Nazywane jest „Bramą Pokory”.

W grocie, w miejscu narodzin Jezusa znajduje

się czternastoramienna srebrna gwiazda, pro-

mieniująca na cały świat. Widnieje tam napis,

który w tłumaczeniu na polski brzmi: „Tu z Dzie-

wicy Maryi narodził się Jezus Chrystus”. W gro-

cie znajduje się kaplica Żłóbka oraz ołtarz

poświęcony Mędrcom ze Wschodu. Według tra-

dycji była tam niegdyś studnia, do której wpadła

gwiazda betlejemska po wypełnieniu swojej misj i .

Z Bazyliki Narodzenia można przejść bez-

pośrednio do przylegającego do niej kościoła

św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pod nim znajdu-

ją się ruiny klasztoru św. Hieronima. Ten wybitny

Doktor Kościoła przybył do Betlejem w 384 r .

W betlejemskiej grocie powstał jego przekład Pi-

sma Świętego na łacinę – Wulgata, która do dzi-

siaj pozostaje oficjalnym tekstem Starego

i Nowego Testamentu w Kościele katol ickim.

W Betlejem odwiedzil iśmy grotę, w której miesz-

kał św. Hieronim oraz poświęconą mu kaplicę.

Później udal iśmy się do „Groty Mlecznej”. Jej

wnętrze zdumiewa naturalną śnieżną bielą. We-

dług tradycji Maryja karmiła w tym miejscu Dzie-

ciątko Jezus, a gdy jedna kropla mleka spadła

na skałę, wszystko stało się mlecznobiałe.

Obecnie jest to miejsce szczególnie drogie tym

kobietom, które przez modlitwę uprosiły dar ma-

cierzyństwa.

Idźcie na cały świat

Szóstego dnia naszej pielgrzymki śladami

Jezusa odwiedzil iśmy Jerozolimę. Najpierw na

Górze Oliwnej zobaczyliśmy meczet Wniebo-

wstąpienia. W czasach krzyżowców był tam ko-

ściół, w którym przechowywano cenną rel ikwię –

kamień, na którym odcisnęły się stopy Jezusa

przed Jego wniebowstąpieniem. Sułtan zajął to

miejsce w 11 98 r. podczas wyprawy zbrojnej

i miejsce wniebowstąpienia pozostaje od tamtej

pory w rękach muzułmanów. Kamień ze śladami

stóp Jezusa został przepołowiony. Jedna część,

z odciskiem prawej stopy pozostała w meczecie

Wniebowstąpienia, druga – została przeniesiona

do meczetu Al-Aqsa na Wzgórzu Świątynnym,

co wyraża szacunek wyznawców islamu wobec

Jezusa. Muzułmanie bowiem uznają, że został

On wzięty do nieba.

Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech

się stanie

Następnie przeszl iśmy do kościoła Pater

Noster – miejsca, gdzie Jezus nauczył Aposto-

łów modlitwy „Ojcze nasz” (zob. Łk 11 , 1 -4).

W tym miejscu znajdują się tabl ice z modlitwą

Pańską w wielu językach, w tym po polsku i po

kaszubsku. Z tarasu widokowego mogliśmy po-

dziwiać przepiękną panoramę Starego Miasta.

Na zachodnim zboczu Góry Oliwnej zobaczyli-

śmy kościół upamiętniający płacz Jezusa nad

Jerozolimą – Dominus Flevit (zob. Łk 1 9, 42-44)

i pozostałości cmentarza z I-IV wieku z ciekawy-

mi przykładami grobów i ossuariów z tego okre-

su, na których znalazły się znaki świadczące

o wierze w Jezusa. Odwiedzil iśmy też kościół,

w którym według tradycji znajduje się grób Naj-

świętszej Maryi Panny. Stamtąd przeszl iśmy do

Ogrodu Oliwnego, w którym Jezus modlił się

przed swoją męką. Obok Getsemani wybudowa-

no Bazylikę Agonii , zwaną również kościołem

Wszystkich Narodów, ponieważ dwanaście

państw, w tym także Polska, złożyło ofiarę na

wybudowanie tej świątyni. Przed głównym ołta-

rzem znajduje się płaski głaz, przy którym modlił

się Jezus.

Nim kogut zapieje'

Po chwil i osobistej modlitwy w Bazylice

Agonii udal iśmy się do dzielnicy żydowskiej Je-

rozolimy – pod Ścianę Płaczu. Mogliśmy być

świadkami tzw. bar micwy, czyl i żydowskiego

obrzędu, w czasie którego 1 3-letni chłopcy ży-

dowscy stają się pełnoletni wobec prawa i są od-

tąd odpowiedzialni przed Bogiem za swoje

czyny. Później zwiedzil iśmy Jerozolimską sta-

rówkę, Bazylikę Zaśnięcia NMP, synagogę znaj-

dującą się w miejscu grobu króla Dawida,

a także Wieczernik, gdzie uczestniczyl iśmy

w Eucharysti i . Ostatnim miejscem odwiedzonym

tego dnia był kościół „In Gall icantu” – czyl i ko-

ściół zaparcia się św. Piotra (zob. Łk 22, 55-62).

Wznosi się on na dawnej posiadłości arcykapła-

na Kajfasza. W podziemiach kościoła znajduje

się grota, w której zgodnie z tradycją, Jezus spę-

dził swoją ostatnią noc przed śmiercią.

Wykonało się

Przedostatni dzień pobytu w Ziemi Świętej

rozpoczęliśmy od wizyty w kościele św. Anny –

miejscu urodzin Matki Bożej. Świątynia zadziwia

wspaniałą akustyką. Obok kościoła znajdują się

ruiny ogromnych starożytnych zbiorników wod-

nych, znanych jako bibl i jna sadzawka Betesda

(zob. J 5, 1 -1 3). Stamtąd wąskimi ul iczkami Je-

rozolimy przeszl iśmy Drogą Krzyżową – tą sa-

mą, którą szedł Jezus - do Bazyliki Grobu

Pańskiego – najważniejszej świątyni chrześci-

jańskiej. Bazyl ika nie jest wyłączną własnością

żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozo-

staje we współposiadaniu przedstawiciel i ki lku

wyznań. W Bazylice swoje siedziby mają przed-

stawiciele trzech Kościołów: greckiego Prawo-

sławnego Patriarchatu Jerozolimy, Kościoła

łacińskiego reprezentowanego przez Zakon

Braci Mniejszych (franciszkanów) oraz Apostol-

skiego Kościoła Ormiańskiego; mogą oni pełnić

na zmiany funkcje l iturgiczne w sanktuarium.

Po krótkiej modlitwie i oddaniu czci miejscu,

w którym spoczywało ciało naszego Pana, we-

szl iśmy schodami na Golgotę, która także znaj-

duje się wewnątrz Bazyliki . Tam mogliśmy

ucałować to szczególne miejsce i dotknąć skały,

na której stał krzyż Jezusa. Wychodząc z Bazy-

l iki , zatrzymaliśmy się przy Kamieniu Namasz-

czenia, na którym, wedle tradycji ,

przygotowywano ciało Jezusa przed złożeniem

do Grobu. W zadumie i skupieniu wrócil iśmy

z Jerozolimy do hotelu w Betlejem, rozważając

paschalne misteria naszej wiary, których mogli-

śmy tego dnia doświadczyć niejako w sposób

namacalny.

Tabito, wstań!

Ósmy dzień naszej pielgrzymki był dniem

naszego pożegnania z Ziemią Świętą. Po wy-

kwaterowaniu z hotelu w drodze na lotnisko

w Tel Awiwie zatrzymaliśmy się w Jaffie. Bibl ia

ki lkakrotnie wspomina o Jaffie jako porcie, z któ-

rego wypłynął prorok Jonasz, udając się do Tar-

szisz. Miasto leżało na granicy ziem należących

do pokolenia Dan i było wykorzystywane jako

port, do którego król Salomon sprowadzał drew-

no z Libanu do budowy Świątyni Jerozolimskiej.

Jaffa służyła jako port morski przez 4 tys. lat.

Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich wspomina,

ze w Jaffie u niejakiego Szymona, garbarza,

przebywał przez dłuższy czas św. Piotr (por. Dz

9, 43). W Jaffie Piotr dokonał jednego z cudów.

Wskrzesił Tabitę (zob. Dz 9, 36-43), która nale-

żała do uczennic Jezusa. W kościele w Jaffie

również znajdziemy polskie akcenty – łagiew-

nicki obraz Jezusa Miłosiernego oraz ikonę Mat-

ki Bożej Częstochowskiej.

Homo viator

Czas ośmiu dni spędzonych na ziemi,

uświęconej obecnością naszego Pana i Zbawi-

ciela minął w oka mgnieniu. Wieczorem szczęśl i-

wie wylądowaliśmy na warszawskim Okęciu.

Nasze fizyczne pielgrzymowanie dobiegło końca,

ale to duchowe trwa nadal. Piąta Ewangelia, jak

jest określana Ziemia Święta, jest księgą, którą

trzeba odczytywać każdego dnia i przez jej pry-

zmat patrzeć i dbać o ten wielki skarb, złożony

w naszych sercach, jakim jest wiara. A ona, jak

pisze św. Paweł - „rodzi się z tego, co się słyszy,

tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz

1 0, 1 0). Trzeba nam więc karmić się nim i stale

po nie sięgać, czerpiąc z niego siły do naszego

życiowego pielgrzymowania.

Łukasz Krzysztofka
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Nietypowa rocznica

Siedemdziesiąt lat temu po raz pierwszy

papież przemówił w  telewizji. Był nim

Pius XI I , który na Wielkanoc 1 949 r. zwrócił

się do widzów telewizj i francuskiej, „podkre-

ślając, że spojrzenia Następcy Piotra i wier-

nych mogą spotkać się dzięki nowemu

środkowi przekazu”. Przypomniał o tym pa-

pież Franciszek przemawiając po udzieleniu

wielkanocnego błogosławieństwa „Urbi et

orbi” na placu św. Piotra w Watykanie. - Ta

rocznica stwarza mi okazję, by zachęcić

wspólnotę chrześcijańską do korzystania

z wszystkich narzędzi, jakie technika daje

do dyspozycji , by głosić dobrą nowinę

zmartwychwstałego Chrystusa. By przeka-

zywać, komunikować się, a nie tylko kon-

taktować - dodał Franciszek.

Mary Wagner znów w areszcie

Do kolejnego już aresztowania kanadyj-

skiej prolajferki doszło w  Vancouver

1 7 kwietnia. Mary próbowała ratować po-

częte dzieci przed śmiercią w wyniku aborcj i

w kl inice Everywoman, w rodzinnym mie-

ście. Obrończyni życia została przesłucha-

na przez policję i wyznaczono na 1 maja

datę rozprawy sądowej. Mary Wagner już

kilka razy trafiała do więzienia za swoją

działalność antyaborcyjną prowadzoną do-

tąd głównie na terenie kl inik aborcyjnych

w Toronto. Jej działalność polega na cichej

modlitwie i rozdawaniu kobietom w klinikach

białych i czerwonych róż.

Co dalej z Notre-Dame?

Odbudowa katedry w  Paryżu może zmie-

nić jej status. W 1 905 r. państwo francu-

skie zawłaszczyło siłą wszystkie katedry.

Rezultatem tej ustawy są poważne różnice

zdań między duchowieństwem a rządem

nad administracją budynków religi jnych. We

Francji już pojawiły się głosy, by odbudowa-

ną katedrę Notre-Dame całkowicie zamienić

na muzeum. Taki scenariusz jest bardzo

prawdopodobny, pożar i odbudowa mogą

być do tego „dobrym" pretekstem. Przeciw-

ko takiemu rozwiązaniu protestują paryscy

chrześcijanie.

Święto Miłosierdzia

W  Niedzielę Miłosierdzia kard. Kazimierz

Nycz będzie przewodniczył Mszy świętej

przy figurze Jezusa Miłosiernego na Wo-

li. Msza sprawowana jest w tym miejscu od

wielu lat i gromadzi l icznych warszawiaków.

Początek uroczystości o godz. 1 5.00. Po

Mszy św. odbędzie się koncert Trubadurów.

W naszej parafi i zapraszamy tego dnia na

ostatni dzień nowenny do Bożego Miłosier-

dzia o godz. 1 5.oo.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

Czy miłujesz Mnie więcej?

Niedaleko znajduje się Tabgha – miejsce,

gdzie Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba

(zob. Łk 9, 1 2-1 7; Mt 1 4,1 3-21 ; 1 5, 32-39; Mk 6,

34-44; 8, 1 -1 0; J 6, 1 -1 5). W tamtejszym kościele

znajduje się słynna mozaika przedstawiająca dwie

ryby i cztery chleby w koszu. Piąty chleb, którego

wydaje się tam brakować, to Eucharystia – Chleb

żywy, który w cudowny sposób jest rozmnażany

na ołtarzu dla wszystkich ludzie pragnących Boga.

Z kościoła cudu rozmnożenia chleba przeszl iśmy

nad brzeg jeziora Genezaret. Znajduje się tam ko-

ściół Prymatu św. Piotra. W tym miejscu Jezus

trzykrotnie pytał Piotra, czy miłuje Go więcej, ani-

żel i inni (zob. J 21 , 1 5-1 9). Wewnątrz świątyni jest

tzw. „Mensa Christi i”, czyl i kamień, na którym

Chrystus przygotował swoim uczniom śniadanie.

W IX wieku miejsce to było znane pod nazwą ża-

rzących się węgli , z wyraźnym odniesieniem do

fragmentu Ewangeli i - J 21 , 9.

Będąc w Gali lei , skorzystal iśmy także z lo-

kalnej atrakcji turystycznej, jaką jest rejs statkiem

po Jeziorze Gali lejskim, na początku którego na

maszt wciągnięto polską flagę. Zabrzmiał przy

tym „Mazurek Dąbrowskiego”. Miel iśmy okazję

doświadczyć na własnej skórze izraelskiego folk-

loru i posil ić się lunchem w postaci wyśmienitej

ryby św. Piotra.

Tego dnia odwiedzil iśmy także starożytne

Kafarnaum – miasto, w którym Jezus dokonał

najwięcej uzdrowień i wygłosił wiele mów oraz

najczęściej tam przebywał. W kościele zbudowa-

nym nad ruinami domu św. Piotra uczestniczyl i-

śmy w Eucharysti i . W czasach Chrystusa

Kafarnaum cieszyło się szczególnym rozkwitem.

Po Jerozolimie jest ono najczęściej wymienia-

nym miastem w Ewangeli i . To tu Jezus nauczał,

stąd rozeszła się sława o Nim, w Kafarnaum do-

konał też l icznych uzdrowień, powołał celnika

Mateusza i w mieście tym wchodził w spory z fa-

ryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Kafarnaum do-

czekało się też gorzkich słów wyrzutu, które

zapowiadały sąd nad tym miastem (zob. Łk 1 0,

25; Mt 11 , 23-24).

Chociażbym przechodził przez

ciemną dolinę'

Czwarty dzień pielgrzymki zaczęliśmy od

Mszy św. w kościele w Jerychu. Uważane jest

ono za jedno z najstarszych z nieprzerwanie za-

mieszkałych miast na świecie. Miasto jest poło-

żone około 270 m p.p.m. i jest jedną z najniżej

położonych miejscowości na świecie. Jerycho

wspomniane jest w Starym Testamencie ponad

70 razy, pojawia się też na kartach Ewangeli i i Li-

stu do Hebrajczyków. Z Jerycha udaliśmy się nad

rzekę Jordan, gdzie odnowil iśmy nasze przyrze-

czenia chrzcielne. Stamtąd pojechaliśmy nad

Morze Martwe, podziwiając pod drodze widok na

Górę Kuszenia. Poziom wody w Morzu Martwym

spada. Przez ostatnie 40 lat powierzchnia morza

zmniejszyła się o 30 proc. W ostatnich latach

proces ten nasil i ł się i obecnie spadek sięga bli -

sko metra rocznie.

Po kąpiel i w morskiej solance i „błotnym

spa” Morza Martwego, którego lustro wody znaj-

duje się w najniższym punkcie Ziemi - 430,5 m

p.p.m. , podjechaliśmy na wzgórze, skąd rozpo-

ścierał się zapierający dech w piersiach widok na

Pustynię Judzką i bibl i jną „ciemną dolinę” (zob.

Ps 23). Na terenie pustyni żyje obecnie kilka

szczepów Beduinów, którzy błyskawicznie poja-

wil i się przy naszej grupie, proponując kupno

swoich rękodzieł – głównie różnego rodzaju

chust i szal i .

Wielbij, duszo moja, Pana

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy od Eu-

charysti i w grocie na Polu Pasterzy (Bajt Sahur)

w pobliżu Betlejem. Spotkanie anioła z pasterza-

mi upamiętnia kościół zbudowany na planie

dziesięciokąta. Przypomina on namiot pasterski,

gdzie mogli wówczas przebywać pasterze. To

w tym miejscu po raz pierwszy rozbrzmiał hymn

„Gloria in excelsis Deo!”.

Następnie pątniczy szlak powiódł nas do Ein

Karem. To do tego miasta poszła z pośpiechem

Maryja odwiedzić swoja kuzynkę Elżbietę, no-

szącą pod swym sercem św. Jana Chrzciciela

(zob. Łk 1 , 39-40). Brzemienna Maryja pokonała

w kilka dni odległość ok. 1 50 km. Właśnie w Ein

Karem wypowiedziała przepiękną modlitwę „Ma-

gnificat”. Słowa tego hymnu w różnych językach

– w tym także po polsku – znajdują się na ze-

wnątrz kościoła Nawiedzenia. Nieopodal znajdu-

je się kościół św. Jana Chrzciciela, w którym

mieści się grota z miejscem urodzin ostatniego

proroka Starego Testamentu. Ściany, otaczające

dziedziniec ozdobione są czterdziestoma ta-

bl iczkami, na których zapisany jest w różnych ję-

zykach, w tym po polsku, tekst modlitwy

uwielbienia i wdzięczności wypowiedziany przez

Zachariasza po narodzeniu św. Jana Chrzciciela,

znany jako „Benedictus” (zob. Łk 1 , 68-79).

W drodze powrotnej do Betlejem, gdzie no-

cowaliśmy, odwiedzil iśmy Instytut Pamięci Mę-

czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem,

założony w 1 953 roku w Jerozolimie. Zlokal izo-

wany jest na Wzgórzu Herzla. Zwiedzil iśmy

mauzoleum, poświęcone dzieciom żydowskim,

zamordowanym przez Niemców w czasie I I woj-

ny światowej. Obok wyjścia z tego przejmujące-

go miejsca znajduje się rzeźba przedstawiająca

Janusza Korczaka i Dzieci Getta.

KTO IDZIE ZA MNĄ, NIE BĘDZIE CHODZIŁ

W CIEMNOŚCI - pielgrzymka śladami Jezusa cz. 2

W mieście Dawida narodził się

Zbawiciel

W Betlejem, które po hebrajsku tłumaczy się

jako „dom chleba” nasze kroki skierowaliśmy naj-

pierw do Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. Wej-

ście do niej jest tak małe, (ma 1 ,2 m) że każdy,

aby wejść, musi skłonić głowę przed Panem

i Zbawicielem. Nazywane jest „Bramą Pokory”.

W grocie, w miejscu narodzin Jezusa znajduje

się czternastoramienna srebrna gwiazda, pro-

mieniująca na cały świat. Widnieje tam napis,

który w tłumaczeniu na polski brzmi: „Tu z Dzie-

wicy Maryi narodził się Jezus Chrystus”. W gro-

cie znajduje się kaplica Żłóbka oraz ołtarz

poświęcony Mędrcom ze Wschodu. Według tra-

dycji była tam niegdyś studnia, do której wpadła

gwiazda betlejemska po wypełnieniu swojej misj i .

Z Bazyliki Narodzenia można przejść bez-

pośrednio do przylegającego do niej kościoła

św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Pod nim znajdu-

ją się ruiny klasztoru św. Hieronima. Ten wybitny

Doktor Kościoła przybył do Betlejem w 384 r .

W betlejemskiej grocie powstał jego przekład Pi-

sma Świętego na łacinę – Wulgata, która do dzi-

siaj pozostaje oficjalnym tekstem Starego

i Nowego Testamentu w Kościele katol ickim.

W Betlejem odwiedzil iśmy grotę, w której miesz-

kał św. Hieronim oraz poświęconą mu kaplicę.

Później udal iśmy się do „Groty Mlecznej”. Jej

wnętrze zdumiewa naturalną śnieżną bielą. We-

dług tradycji Maryja karmiła w tym miejscu Dzie-

ciątko Jezus, a gdy jedna kropla mleka spadła

na skałę, wszystko stało się mlecznobiałe.

Obecnie jest to miejsce szczególnie drogie tym

kobietom, które przez modlitwę uprosiły dar ma-

cierzyństwa.

Idźcie na cały świat

Szóstego dnia naszej pielgrzymki śladami

Jezusa odwiedzil iśmy Jerozolimę. Najpierw na

Górze Oliwnej zobaczyliśmy meczet Wniebo-

wstąpienia. W czasach krzyżowców był tam ko-

ściół, w którym przechowywano cenną rel ikwię –

kamień, na którym odcisnęły się stopy Jezusa

przed Jego wniebowstąpieniem. Sułtan zajął to

miejsce w 11 98 r. podczas wyprawy zbrojnej

i miejsce wniebowstąpienia pozostaje od tamtej

pory w rękach muzułmanów. Kamień ze śladami

stóp Jezusa został przepołowiony. Jedna część,

z odciskiem prawej stopy pozostała w meczecie

Wniebowstąpienia, druga – została przeniesiona

do meczetu Al-Aqsa na Wzgórzu Świątynnym,

co wyraża szacunek wyznawców islamu wobec

Jezusa. Muzułmanie bowiem uznają, że został

On wzięty do nieba.

Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech

się stanie

Następnie przeszl iśmy do kościoła Pater

Noster – miejsca, gdzie Jezus nauczył Aposto-

łów modlitwy „Ojcze nasz” (zob. Łk 11 , 1 -4).

W tym miejscu znajdują się tabl ice z modlitwą

Pańską w wielu językach, w tym po polsku i po

kaszubsku. Z tarasu widokowego mogliśmy po-

dziwiać przepiękną panoramę Starego Miasta.

Na zachodnim zboczu Góry Oliwnej zobaczyli-

śmy kościół upamiętniający płacz Jezusa nad

Jerozolimą – Dominus Flevit (zob. Łk 1 9, 42-44)

i pozostałości cmentarza z I-IV wieku z ciekawy-

mi przykładami grobów i ossuariów z tego okre-

su, na których znalazły się znaki świadczące

o wierze w Jezusa. Odwiedzil iśmy też kościół,

w którym według tradycji znajduje się grób Naj-

świętszej Maryi Panny. Stamtąd przeszl iśmy do

Ogrodu Oliwnego, w którym Jezus modlił się

przed swoją męką. Obok Getsemani wybudowa-

no Bazylikę Agonii , zwaną również kościołem

Wszystkich Narodów, ponieważ dwanaście

państw, w tym także Polska, złożyło ofiarę na

wybudowanie tej świątyni. Przed głównym ołta-

rzem znajduje się płaski głaz, przy którym modlił

się Jezus.

Nim kogut zapieje'

Po chwil i osobistej modlitwy w Bazylice

Agonii udal iśmy się do dzielnicy żydowskiej Je-

rozolimy – pod Ścianę Płaczu. Mogliśmy być

świadkami tzw. bar micwy, czyl i żydowskiego

obrzędu, w czasie którego 1 3-letni chłopcy ży-

dowscy stają się pełnoletni wobec prawa i są od-

tąd odpowiedzialni przed Bogiem za swoje

czyny. Później zwiedzil iśmy Jerozolimską sta-

rówkę, Bazylikę Zaśnięcia NMP, synagogę znaj-

dującą się w miejscu grobu króla Dawida,

a także Wieczernik, gdzie uczestniczyl iśmy

w Eucharysti i . Ostatnim miejscem odwiedzonym

tego dnia był kościół „In Gall icantu” – czyl i ko-

ściół zaparcia się św. Piotra (zob. Łk 22, 55-62).

Wznosi się on na dawnej posiadłości arcykapła-

na Kajfasza. W podziemiach kościoła znajduje

się grota, w której zgodnie z tradycją, Jezus spę-

dził swoją ostatnią noc przed śmiercią.

Wykonało się

Przedostatni dzień pobytu w Ziemi Świętej

rozpoczęliśmy od wizyty w kościele św. Anny –

miejscu urodzin Matki Bożej. Świątynia zadziwia

wspaniałą akustyką. Obok kościoła znajdują się

ruiny ogromnych starożytnych zbiorników wod-

nych, znanych jako bibl i jna sadzawka Betesda

(zob. J 5, 1 -1 3). Stamtąd wąskimi ul iczkami Je-

rozolimy przeszl iśmy Drogą Krzyżową – tą sa-

mą, którą szedł Jezus - do Bazyliki Grobu

Pańskiego – najważniejszej świątyni chrześci-

jańskiej. Bazyl ika nie jest wyłączną własnością

żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozo-

staje we współposiadaniu przedstawiciel i ki lku

wyznań. W Bazylice swoje siedziby mają przed-

stawiciele trzech Kościołów: greckiego Prawo-

sławnego Patriarchatu Jerozolimy, Kościoła

łacińskiego reprezentowanego przez Zakon

Braci Mniejszych (franciszkanów) oraz Apostol-

skiego Kościoła Ormiańskiego; mogą oni pełnić

na zmiany funkcje l iturgiczne w sanktuarium.

Po krótkiej modlitwie i oddaniu czci miejscu,

w którym spoczywało ciało naszego Pana, we-

szl iśmy schodami na Golgotę, która także znaj-

duje się wewnątrz Bazyliki . Tam mogliśmy

ucałować to szczególne miejsce i dotknąć skały,

na której stał krzyż Jezusa. Wychodząc z Bazy-

l iki , zatrzymaliśmy się przy Kamieniu Namasz-

czenia, na którym, wedle tradycji ,

przygotowywano ciało Jezusa przed złożeniem

do Grobu. W zadumie i skupieniu wrócil iśmy

z Jerozolimy do hotelu w Betlejem, rozważając

paschalne misteria naszej wiary, których mogli-

śmy tego dnia doświadczyć niejako w sposób

namacalny.

Tabito, wstań!

Ósmy dzień naszej pielgrzymki był dniem

naszego pożegnania z Ziemią Świętą. Po wy-

kwaterowaniu z hotelu w drodze na lotnisko

w Tel Awiwie zatrzymaliśmy się w Jaffie. Bibl ia

ki lkakrotnie wspomina o Jaffie jako porcie, z któ-

rego wypłynął prorok Jonasz, udając się do Tar-

szisz. Miasto leżało na granicy ziem należących

do pokolenia Dan i było wykorzystywane jako

port, do którego król Salomon sprowadzał drew-

no z Libanu do budowy Świątyni Jerozolimskiej.

Jaffa służyła jako port morski przez 4 tys. lat.

Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich wspomina,

ze w Jaffie u niejakiego Szymona, garbarza,

przebywał przez dłuższy czas św. Piotr (por. Dz

9, 43). W Jaffie Piotr dokonał jednego z cudów.

Wskrzesił Tabitę (zob. Dz 9, 36-43), która nale-

żała do uczennic Jezusa. W kościele w Jaffie

również znajdziemy polskie akcenty – łagiew-

nicki obraz Jezusa Miłosiernego oraz ikonę Mat-

ki Bożej Częstochowskiej.

Homo viator

Czas ośmiu dni spędzonych na ziemi,

uświęconej obecnością naszego Pana i Zbawi-

ciela minął w oka mgnieniu. Wieczorem szczęśl i-

wie wylądowaliśmy na warszawskim Okęciu.

Nasze fizyczne pielgrzymowanie dobiegło końca,

ale to duchowe trwa nadal. Piąta Ewangelia, jak

jest określana Ziemia Święta, jest księgą, którą

trzeba odczytywać każdego dnia i przez jej pry-

zmat patrzeć i dbać o ten wielki skarb, złożony

w naszych sercach, jakim jest wiara. A ona, jak

pisze św. Paweł - „rodzi się z tego, co się słyszy,

tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz

1 0, 1 0). Trzeba nam więc karmić się nim i stale

po nie sięgać, czerpiąc z niego siły do naszego

życiowego pielgrzymowania.

Łukasz Krzysztofka
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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem

uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach

tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,

są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie

mówil i do niego: „Widziel iśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego

w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz

[domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza:

„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!”

Tomasza nie było, gdy Pan, pierwszego dnia tygodnia wieczorem ukazał się uczniom. Ich świa-

dectwo zostało przez niego odrzucone, nie uwierzył. Podobnie dzieje się z nami, gdy nie uczestni-

czymy w spotkaniach wspólnoty parafialnej. Pan objawia się nam w swoim Słowie, sakramentach

i wspólnocie. Brak kontaktu powoduje wątpliwości i prowadzi do utraty wiary. Pan dzisiaj chce mó-

wić do nas, pozwalać się dotykać, dajmyMu szansę, naszą coniedzielną obecnością.

o samo Słowo przychodzi do

człowieka w różnych momen-

tach życia, zastaje go w róż-

nych sytuacjach i … mówi coś

nowego. Pamiętam, rok temu ewan-

gel ia, która przypada na dzisiejszą

niedzielę, wówczas zwracała moją

uwagę przede wszystkim na uzdro-

wienie, które jest w ranach Chrystusa,

naszego Pana. Chrystus zwyciężył

śmierć we wszystkich jej odmianach

i wymiarach, w zranieniach fizycznych

i psychicznych. W Jego ranach moje

zdrowie…

Dzisiaj wobec zamętu, który od ja-

kiegoś czasu trwa wokół, Pan przy-

chodzi do mnie ze słowami: Pokój

wam. I właśnie w tym pokoju roz-

poznaję Jego obecność. Absolutny

pokój, brak lęku, niezachwiana

pewność co do podejmowanych

decyzji to dla mnie dziś znaki, że

Chrystus naprawdę zmartwych-

wstał i pokonał to wszystko, co

mogłoby mnie zniszczyć.

Kiedy obserwuję szum informacyj-

ny, który jest w przestrzeni publ icznej,

ludzi zagubionych i chwytających się

skrawków informacji , którymi się ży-

wią, dziękuję Panu Bogu, że zachował

mnie w Kościele, że dał mi wspólnotę,

gdzie mogę karmić się Słowem dają-

cym życie prawdziwe i chroni mnie

przed wpływami tego świata. Pozwala

mi jasno widzieć i oceniać otaczającą

rzeczywistość i nie bać się przyjmo-

wać wobec niej postawy, która jest

zgodna z Bożymi przykazaniami,

choćby innym bardzo się to nie podo-

bało. Pokój ów płynie z łaski zaufania,

że Ktoś naprawdę potężny stoi za mną

i nie pozwoli mnie skrzywdzić, a na-

wet, jeśl i z jakiegoś powodu do tego

dopuści, to i tak zawsze będzie przy

mnie i z tej trudnej sytuacji wyprowadzi

tylko większe dobro.

Dzisiaj proszę Pana Boga o pokój

w pokojach nauczycielskich, w ostat-

nim czasie tak niemiłosiernie podzie-

lonych. Proszę o miłosierdzie Boże,

o uzdrowienie zniszczonych relacj i ,

o odbudowę zaufania. Fakt, że Chry-

stus zmartwychwstał daje nadzieję, że

ostatecznie prawda, dobro i miłość

zwyciężą w sytuacjach, które po ludz-

ku wydają się beznadziejne. I właśnie

w tych sytuacjach Chrystus wzywa nas

do tego, żeby być Jego świadkami.

Nieść miłość tam, gdzie jest niena-

wiść, głosić prawdę tam, gdzie roz-

panoszyło się kłamstwo, czynić

dobro tam, gdzie już mało kogo na

to stać.

Wiola Malan
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CZYTAJ W NUMERZE

KTO IDZIE ZA MNĄ, NIE BĘDZIE CHODZIŁ W CIEMNOŚCI

- PIELGRZYMKA ŚLADAMI JEZUSA cz. 2

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:

DZ 5,1 2-1 6;

PS 11 8,1 i   4,1 3-1 4.22 i   24;

AP 1 ,9-11 a.1 2-1 3.1 7-1 9;

J 20,29;

J 20,1 9-31
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Pokój wam

Fakt, że Chrystus zmar-

twychwstał daje nadzieję, że

ostatecznie prawda, dobro i miłość

zwyciężą w sytuacjach, które po

ludzku wydają się beznadziejne.

1 . 28.04 - niedziela Miłosierdzia Bożego,

rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia,

- g. 1 5.00 koronka do Miłosierdzia Bożego,

- taca na Caritas;

2. 29.04 - poniedziałek, święto św. Katarzyny

Sieneńskiej,

- Dzień Męczeństwa Duchowieństwa

Polskiego w czasie drugiej wojny światowej;

3. 30.04 - wtorek, uroczystość św. Wojciecha,

patrona Polski;

4. 01 .05 - środa, rozpoczynamy nabożeństwa

majowe ku czci NMP, w ciągu tygodnia po

Mszy św. wieczornej, w niedziele i święta

o g. 1 7.30;

5. 02.05 - pierwszy czwartek miesiąca,

wspomnienie św. Atanazego,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji wspólnoty

Krwi Chrystusa i o powołania;

6. 03.05 - uroczystość NMP, Królowej Polski,

- odnowienie aktu oddania,

- rocznica konstytucji 3 maja 1 791 ,

- Dzień Emigranta,

- pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 1 7.30

- po Mszy św. wieczornej adoracja

Najświętszego Sakramentu do g. 21 .00,

- można spożywać pokarmy mięsne,

- proszę zgłaszać chorych;

7. 04.05 - sobota, wspomnienie św. Floriana;

8. 05.05 - pierwsza niedziela miesiąca, po

sumie procesja, zapraszamy asysty.

Poszukujemy roweru typu damka

Matka piątki dzieci potrzebuje rower. Bywa tak, że np. zakupimy jakiś nowy

rower, a dobry, sprawny leży gdzieś w schowku. Może warto go oddać in-

nym. Osoba, która ma do oddania rower, może się zgłosić do ks. Pawła.

Redakcja

redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl

(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

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) 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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Zapraszam na drugi Maraton dla Niepokalanej

Start - sobota 4 maja o 9.00 spod kościoła Objawienia Pańskiego

z Bliznem, meta - Niepokalanów. Trasę ok. 42 km można przebyć

rowerem lub biegnąc. Zapisy do 2 maja na adres p.paliga@vp.pl;

należy podać imię nazwisko i sposób pokonania trasy.

Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=AraBvbtC8NM

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów


