
Po wyjściu Judasza rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim
Bóg został chwałą otoczony. Jeżel i Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mo-
imi, jeśl i będziecie się wzajemnie miłowali”.

Pan Jezus wie, dokąd prowadzi człowieka. Chwałę przynosi Mu pełnienie woli Ojca,
Który w swoim Synu pragnie przyprowadzić nas do siebie. Pan Jezus oddając za nas
życie z miłości, daje nam przykład jaką drogą mamy zmierzać do domu Ojca. Otwiera-
jąc serca na Jego miłość, otrzymujemy siłę do pokonywania wszelkich trudności.

ziś ponownie rozważamy tajemnicę
paschalną w jej całokształcie. Ewan-
gel ia podejmuje opowiadanie w chwi-

l i , gdy po zapowiedzi zdrady Judasza Jezus
mówi o swoim uwielbieniu jako o rzeczywisto-
ści już obecnej, związanej z Jego męką. „Syn
człowieczy został teraz otoczony chwałą,
a w Nim Bóg został chwałą otoczony” (J 1 3,31 ).
Jezus widzi już początek swego uwielbie-
nia, jakie ma oddać Bogu przez swoją
śmierć zbawczą.

Człowiek zawierza się całkowicie swoje-
mu Panu i czuje, że na drodze, po której idzie
wszystko zaczyna do siebie pasować, nabie-
rać sensu. W takim też kontekście należy od-
czytać przesłanie dzisiejszej Ewangeli i
o „nowym przykazaniu”. Przykazanie wzajem-
nej miłości samo w sobie nie jest nowe. Zy-
skało jednak swój pełny wymiar poprzez
Zmartwychwstanie Jezusa. On dał świadec-
two miłości bezgranicznej i bezwarunkowej.
Takiej, jaka panuje między Nim a Ojcem.
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowa-
łem” (J1 3,34). Wzajemna miłość, wzorująca
się na miłości Mistrza, co więcej, pochodzą-

ca od Niego, zapewnia wspólnocie chrze-
ści jańskiej obecność Jezusa i jest jej
znakiem. Uczeń Jezusa jest zaproszony,
aby Go poznawać, słuchać i tym samym na
mocy otrzymanej łaski uczestniczyć we
wzajemnej miłości Ojca i Syna. Realizując
wezwanie Jezusa: „Po tym wszyscy pozna-
ją, żeście uczniami moimi, jeśl i będziecie
się wzajemnie miłowali . ”

Taki właśnie był początek życia Kościoła,
życia podtrzymywanego przez siłę spajającą
i rozszerzająca, opartą nie na miłości ludzkiej
zawsze ułomnej i niestałej, lecz na miłości
Bożej. Prawdziwej miłości uczymy się wtedy,
kiedy odpowiadamy na wezwanie łaski Pana
Jezusa. Prawdziwe życie jest życiem w miło-
ści. Oznacza to odrzucenie egoizmu i innych
przejawów miłości fałszywej. To dlatego waż-
ne jest uczestnictwo w Eucharysti i , która
umożliwia prawdziwe spotkanie z Tym, Który

jest źródłem miłości – Jezusem Chrystusem,
„chlebem żywym, który zstąpił z nieba”.
Ważne jest, aby wszystko, co się czyni, za-
wierzyć Bogu i również obserwować, jakie
owoce to przynosi.

„O Chryste, Ty dałeś nam nowe przyka-
zanie, abyśmy miłowali jedni drugich, jak Ty
nas umiłowałeś. Nazywasz je nowym, bo
uwolniłeś nas ze starego człowieka, a przy-
odziałeś w nowego. Nie każda miłość odna-
wia człowieka, lecz miłość, jaką Ty odróżniasz
od tej czysto ludzkiej i określasz ją: jak Ja was
umiłowałem. Przykazanie nowe odnawia tylko
tego, kto je przyjmuje i jest mu posłusz-
ny…Spraw, o Panie, aby ta miłość odnowiła
nas, abyśmy byli nowymi ludźmi, dziedzicami
Nowego Testamentu, piewcami nowej pieśni.
Spraw, aby miłość, która odnowiła również
sprawiedl iwych dawnych czasów, patriarchów
i proroków, a później świętych Apostołów, nie
przestała odnawiać narodów oraz gromadzić
cały rodzaj ludzki rozproszony po całej ziemi,
by uczynić z niego jeden lud nowy, ciało Two-
jej oblubienicy.” (św. Augustyn)

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Jana (1 3, 31 -33a. 34-35.)
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Poznajemy dekanat lasecki cz.4

Ks. Marian Rowicki
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Panie, spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali…

Prawdziwe życie jest
życiem w miłości.

Oznacza to odrzucenie
egoizmu i innych przeja-
wów miłości fałszywej.

1 . 1 9.05 - niedziela, g. 1 0.30 błogosławieństwo
dzieci i rowerów, wczoraj rozpoczęła się
ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla
uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły.
Jej celem jest zbudowanie duchowego
pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez
różnorodne inicjatywy modlitewne
i charytatywne, naukowe i artystyczne,
edukacyjne i wychowawcze

2. 20.05 - poniedziałek, dzieci ze szkoły
Gaudeamus rozpoczynają biały tydzień,
(błogosławieństwo pamiątek)

3. 21 .05 - wtorek, misje
4. 22.05 - środa, oddanie się opiece Mati Bożej
5. 23.05 - czwartek, powołanie
6. 24.05 - piątek, wspomnienie NMP,

Wspomożycielki Wiernych, (I piątki miesiąca)
7. Zapraszamy do czytania prasy katol ickiej,

- jest do nabycia książka o księdzu
Stanisławie Warzeszaku

Kochasz Maryję? Jest dla ciebie Matką?
To ogłoszenie jest dla ciebie.

Zapraszam osoby grające na instrumentach,
śpiewające, do wspólnego oddawania czci Maryi.

W  niedzielę 26 maja, w  dniu Matki
po Mszy wieczornej wspólnie będziemy śpiewać

pieśni maryjne.
Niech to będzie nasza odpowiedź na akty profanacji .

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

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

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o 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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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Modlitwa w  drodze

Modlitwa w drodze to propozycja dla wszystkich, którzy w swoim intensywnym, pełnym pośpiechu
życiu szukają przestrzeni do spotkania z Bogiem. Tą przestrzenią są około 1 0-minutowe rozważania
łączące nastrojowąmuzykę i wersety z Bibl i i . Muzyka pozwala uspokoić i skupić myśl i , a krótkie roz-
ważania i fragmenty z Pisma pomagają usłyszeć Boże wezwanie i dostrzec, jak On działa w naszym
życiu. (. . . ) W rozważaniach jezuici dzielą się swoim własnym doświadczeniem modlitwy, a czasami
zmaganiem z Bogiem. Nie próbują przekazywać wiedzy teologicznej, nie używają języka katechezy,
a raczej starają się zaprosić odbiorcę do wejścia w przeżycie indywidualnej relacj i z Panem. (. . . )
Rozważania Modlitwy w drodze można pobrać nieodpłatnie ze strony www.modlitwawdrodze.pl.

www.jezuici.pl
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Oficjalnie do Medjugorje
Papież Franciszek postanowił zezwolić na piel-
grzymki do Medjugorje, które od tej pory będą
mogły być organizowane oficjalnie przez diece-
zje i   parafie, a  nie tak jak dotychczas obywać
się tylko w  formie prywatnej . Decyzja papieża
ma miejsce w rok od mianowania abp Henryka Ho-
sera, emerytowanego biskupa warszawsko-pra-
skiego specjalnym wizytatorem apostolskim dla
parafi i Medjugorie, na czas nieokreślony, co nastą-
piło 31 maja 201 8 r. Rokrocznie do Medjugorie
przybywa ok. 2,5 mln osób z całego świata.

Misyjny rekordzista
Który kraj na świecie wysyła najwięcej misjona-
rzy? Okazuje się, że nadal …Hiszpania. Ze staty-
styk wynika, że łącznie z tego kraju na misje
wyjechało w 201 9 r. około 1 2 tys. osób konsekro-
wanych oraz świeckich. Dla porównania – z Polski
ok. 2 tys. osób. Poza tym, Hiszpania plasuje się za-
raz za Stanami Zjednoczonymi wśród państw, które
najbardziej na świecie wspierają finansowo misje.
Od kilku lat, niestety, sukcesywnie spada l iczba
osób chodzących w Hiszpanii na Msze święte. Na-
dal jednak co czwarty uczeń w Hiszpanii chodzi do
szkoły prowadzonej przez Kościół katol icki.

Lednica
„Opowiem Ci o  Spowiedzi, opowiem Ci o  Eu-
charystii” – to dwa motywy przewodnie XXIII
Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbę-
dzie się już 1 czerwca na Polach Lednickich.
Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Wiesz,
że Cię kocham”. Młodzi nad Lednicą będą w tym
roku przeżywać Eucharystię, jako „ucztę grzeszni-
ków, którym przebaczono”. Ma to być prawdziwa
uczta, kontynuacja histori i celnika Mateusza, który
wstał od stołu i poszedł za Jezusem. W ramach
przygotowania i jako wyjaśnienie l icznych symboli
towarzyszących nam podczas Mszy św. zaplano-
wano wyjątkową procesję, w której przejdą pieka-
rze z chlebem, winiarze z winem, koronczarki,
kwiaciarki i wiele innych osób a wreszcie – wszy-
scy uczestnicy, którzy w liturgię Eucharysti i wnoszą
samych siebie, również jako dar.

Wesele Wesel
Srebrne Wesele Wesel, czyli jubileuszowe XXV
Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które
Miały Wesela Bezalkoholowe, odbywać się bę-
dzie od 1 do 4 sierpnia w  Toruniu. Zaproszone
są wszystkie małżeństwa, które miały wesele bez-
alkoholowe - z dziećmi, wnukami i prawnukami.
Zapisy do końca czerwca na stronie internetowej.
W programie m. in. zawiązanie wspólnoty, wspólne
śpiewanie pieśni rel igi jno-patriotycznych, wykłady,
nawiedzenie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacj i i Św. JP I I , koncert ewangel izacyjny,
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, zwie-
dzanie Torunia, codzienne Msze Św. z naukami,
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz bezal-
koholowy bal weselny w Dworze Artusa.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

minioną niedzielę 1 2.05.1 9 podczas
Mszy Świętej o godzinie 1 8.00 oprawę
muzyczną przygotowała diakonia mu-

zyczna Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście wspólnie
z parafianami śpiewali pieśni o tematyce związa-
nej z najważniejszą prawdą wiary, jaką jest
Zmartwychwstanie.

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre wy-
wodzi się z Częstochowy, gdzie ma swoją głów-
ną siedzibę. Aktualnie wraz z dziećmi l iczy około
2000 osób z całej Polski. Z diecezj i warszaw-
skich do Wspólnoty należy około 200 osób.
Wspólnota ma charakter ewangelizacyjny i pro-
rodzinny. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe, lu-
dzi różnych zawodów, osoby żyjące samotnie

i całe rodziny. Wspólnota podlega Arcybiskupowi
Częstochowskiemu, ma swego moderatora (ka-
płana), który sprawuje pieczę nad Wspólnotą jest
nim ks. dr kan. Włodzimierz Cyran. Moderatorowi
pomocą służą, księża-asystenci diecezjalni , Ra-
da Wspólnoty i Koordynatorzy diecezjalni , ani-
matorzy małych grupy i diakonie (służby).

Głównym celem wspólnoty jest szukanie
i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangeliza-
cję i służbę w Kościele katol ickim. Członkowie
Wspólnoty - poprzez stałą formację pragną sta-
wać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami
gotowymi do real izacj i powołania, do którego
wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota działa według Statutu, do które-
go załączone jest 1 2 Drogowskazów określają-
cych jej duchowość, zasady życia i zobowiązania.
Pomaga swoim członkom wzrastać w świętości
i pragnie przyczyniać się do odnowy i uświęcenia
życia w rodzinach, w parafiach, w różnych wspól-
notach kościelnych. Członkowie Wspólnoty, pra-
gnąc wspólnie wzrastać w świętości, podejmują
zobowiązania m. in. do codziennej modlitwy
(w tym przynajmniej dziesiątka Ró-
żańca, osobiste spotkanie modlitew-
ne z Panem), do czytania Pisma św.
i Katechizmu Kościoła Katol ickiego,
do adoracj i Najświętszego Sakra-
mentu (przynajmniej raz w tygodniu),
do udziału w spotkaniach Wspólnoty
i w rekolekcjach, do kształtowania
swego życia według zasad Ewangeli i
i Drogowskazów Wspólnoty oraz do

abstynencj i od jakichkolwiek używek. Formacja
we Wspólnocie jest oparta głównie na Piśmie
św., na nauce Kościoła Katol ickiego i na dziełach
mistyków i świętych, mistrzach duchowości. Jest
to pełna formacja chrześcijańska obejmująca też
formację teologiczną, l iturgiczną, ascetyczną,
mistyczną, eklezjologiczną, moralną i ewangel i-
zacyjną. Duży nacisk jest też kładziony na wy-
miar intelektualny, rozumowy naszej wiary.

Wspólnota organizuje ogólnopolskie otwarte
Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą
św. w intencj i o uzdrowienie i czuwanie modli-
tewne na terenie całego kraju, na które przyjeż-
dżają osoby z całej Polski. Podczas spotkań
kapłani oraz członkowie Wspólnoty posługują
modlitwą wstawienniczą i charyzmatyczną.

Informacja o najbl iższych spotkaniach modlitewnych.
- 25. V sob. godz. 1 8.00-23.00 - spotkanie ewan-
gel izacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencj i
o uzdrowienie w Krzepicach;
- 1 .VI sob. 1 8.00-23.00 - spotkanie w Częstocho-
wie w par. Św. Ap. Piotra i Pawła;
- 8.VI sob. godz. 1 8.00-24.00 - spotkanie
w Gorzkowicach (autokar);
- 1 4.VI pt. godz. 1 9.30-22:30 - spotkanie ewan-
gel izacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencj i
o uzdrowienie w Powsinie parafia Św. Elżbiety.
Wspólnota Mamre organizuje wyjazdy autokaro-
we z Warszawy na Mszę Św. w intencj i o uzdro-
wienie. Wyjazdy z okolic cmentarza na
Powązkach, numer kontaktowy to: 504 329 999.

Więcej szczegółowych informacji na temat
Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre, czy na te-
mat otwartych spotkań można znaleźć na stronie
Wspólnoty www.mamre.pl.

Agnieszka

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE
maja ministranci: Adam, Kamil , Paweł
i Przemek po przejechaniu na rowe-
rach 1 0 km dotarl i do kolejnego kościoła

naszego dekanatu. Po drodze zatrzymali się na
modlitwę za zmarłych pochowanych na cmenta-

rzu w Laskach. Cmentarz założony został jesie-
nią 1 939 r. , znajdują się tu groby polskich
żołnierzy poległych w czasie walk z niemieckim
najeźdźcą w obronie stol icy. Jest miejscem po-
chówku 837 bohaterów.

Pośród pachnących igl iwiem sosen, roz-
brzmiewających zachwycającym śpiewem pta-
ków i soczystej zieleni Puszczy Kampinoskiej
znajduje się kościół św. Franciszka z Asyżu
w Izabel inie. Odbiegający od barokowych, zło-
conych świątyń - skromny, zwykły. W centralnym
miejscu świątyni Krzyż – symbol niezwykłej Mi-
łości Boga do Człowieka. Pod krzyżem Matka
Bolesna. W bocznych nawach – Patron świątyni
i Ta, która od ponad dwóch tysięcy lat prowadzi
do swojego Syna – Maryja w wizerunku Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy.

Historia Parafi i św. Franciszka w Izabel inie
zaczyna się w 1 950 r. Prymas Tysiąclecia - kard.
Stefan Wyszyński zaprasza do siebie ki lku księ-
ży, m. in. Tadeusza i Aleksandra Fedorowiczów.
Mówi, że chce utworzyć nową parafię na skraju
Puszczy Kampinoskiej. Funkcję tymczasowego

kościoła parafialnego pełni kapl ica w Laskach.
Na pasterza izabel ińskiej parafi i powołany zo-
staje ks. Al i .

Pierwszy tom kroniki parafialnej rozpoczyna
krótka notatka. Nasza wspólnota l iczy wówczas
3200 wiernych. Tworzą ją mieszkańcy: Hornów-
ka, Sierakowa, Pociechy, Izabel ina, Lasek, Za-
kładu dla Ociemniałych w Laskach i Truskawia.

Dekret powołujący Parafię św. Franciszka
z Asyżu odczytany zostaje w czasie porannej
Mszy św. 8 l ipca 1 951 r. Zwracając się do para-
fian – zarówno na początku, jak i później - ks. Al i
mówi m. in. : „Nie dla próżnej chwały buduje się
ten kościół, ale z prawdziwej i palącej potrzeby
serca. Kościół Chrystusowy ma być zbudowany
z ofiary i miłości. Każda cegła, każda deska po-
winna mieć na sobie pieczęć czyjejś ofiary i mi-
łości. Jezus nie czułby się dobrze w ścianach,
które postawiła ludzka pycha. W ten sposób cała
świątynia stanie się jedną, wielką, nieustającą
modlitwą. To będzie dom rodzinny, dar dla Chry-
stusa od tych, którzy go miłują (…) Chodzi
o dom Boży, gdzie w cichym tabernakulum za-

mieszka cichy Chrystus. Chodzi o świątynię,
gdzie ludzie będą się uczyć przebaczać sobie
wzajemnie i kochać się (…).
Zarówno świątynia, jak i jej późniejszy wystrój
z założenia mają być proste. – Pan Bóg jest pro-
sty i piękny - podkreśla proboszcz. Powstaje
również tzw. „gołębnik”. Mały pokoik nad zakry-
stią, w którym mieszka ks. proboszcz.

1 3 sierpnia 1 952 r. - Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński święci kościół i wygłasza ka-
zanie dla bl isko 4 tys. zebranych. 1 7 sierpnia
1 952 r. poświęcony zostaje domek Aniołów Stró-
żów dla dzieci. Miejsce, gdzie mamy mogą zo-
stawiać swoje dzieci pod opieką sióstr, aby
spokojnie uczestniczyć w Eucharysti i .

Wspólnie z siostrami proboszcz wędruje od
domu do domu, poznaje ludzi, zachęca by przy-
chodzil i do kościoła. Tych najuboższych, żyją-
cych w skromnych warunkach przekonuje, że

Pan Jezus nie pa-
trzy na ubranie,
a na serce. – Pa-
nu Bogu nie zale-
ży na tym, co
zewnętrzne, ale
na wnętrzu czło-
wieka, na jego
sercu – miłości
i dobroci – mówi.
Rok 1 965 to dla
całej społeczności
rok ogromnej
straty. 1 5 l ipca ks. Aleksander odchodzi na
wieczną służbę, żegnany z żalem i smutkiem
przez kochających go tłumnie parafian, pocho-
wany na parafialnym cmentarzu.

W sierpniu 1 983 r. parafia wita niespodzie-
wanego gościa - Matkę Teresę z Kalkuty, która
odwiedza domy najbiedniejszych mieszkańców.
Spotyka się również z siostrami i świeckimi pra-
cownikami Zakładu dla Niewidomych w La-
skach. 1 4 września 1 994 r. W kościele
zawieszony zostaje krzyż wykonany z „Sosny
Powstańczej”. Stare drzewo na skraju wsi Górki
(dziś Górki Kampinoskie) pełniło funkcję szubie-
nicy, na której wieszano młodych powstańców.
Mając ok. 1 70 lat - drzewo runęło. Z sosny wy-
konano jedenaście krzyży. Pierwszy otrzymał
Jan Paweł I I .

Na przełomie roku 1 999 a 2000 parafia go-
ści ok. 250 uczestników, którzy przyjechal i na
europejskie spotkanie młodych Taize. 3 paź-
dziernika 2004 r. następuje konsekracja kościoła.
Powołane zostaje również Towarzystwo
im. ks. Aleksandra Fedorowicza, którego ducho-
wym opiekunem jest ks. dr Jerzy Jastrzębski.
Towarzystwo podejmuje wiele ciekawych inicja-
tyw, tj . odprawianie każdego 1 5. dnia miesiąca
Mszy św. o beatyfikację ks. Alego, przeprowa-
dzenie w Kuri i Metropol italnej Warszawskiej
procedury zatwierdzenia przez ks. kard. Kazi-
mierza Nycza modlitwy o beatyfikację i nadania
ks. Aleksandrowi tytułu „sługa Boży”. Wydany
zostaje tomik cytatów na temat Eucharysti i pod
nazwą „Myśl i ks. Alego”.

Opracowały: Magdalena Kamińska, Irena Sińska
pobrane ze strony parafialnej.

Na stronie internetowej zamieszczony jest też l ink do
fi lmów
https://www.youtube.com/watch?v=3wO1 xXXkeSc
https://www.youtube.com/watch?v=ZffaXIg22Jw
https://www.youtube.com/watch?v=qrxKZwpvayg
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Oficjalnie do Medjugorje
Papież Franciszek postanowił zezwolić na piel-
grzymki do Medjugorje, które od tej pory będą
mogły być organizowane oficjalnie przez diece-
zje i   parafie, a  nie tak jak dotychczas obywać
się tylko w  formie prywatnej . Decyzja papieża
ma miejsce w rok od mianowania abp Henryka Ho-
sera, emerytowanego biskupa warszawsko-pra-
skiego specjalnym wizytatorem apostolskim dla
parafi i Medjugorie, na czas nieokreślony, co nastą-
piło 31 maja 201 8 r. Rokrocznie do Medjugorie
przybywa ok. 2,5 mln osób z całego świata.

Misyjny rekordzista
Który kraj na świecie wysyła najwięcej misjona-
rzy? Okazuje się, że nadal …Hiszpania. Ze staty-
styk wynika, że łącznie z tego kraju na misje
wyjechało w 201 9 r. około 1 2 tys. osób konsekro-
wanych oraz świeckich. Dla porównania – z Polski
ok. 2 tys. osób. Poza tym, Hiszpania plasuje się za-
raz za Stanami Zjednoczonymi wśród państw, które
najbardziej na świecie wspierają finansowo misje.
Od kilku lat, niestety, sukcesywnie spada l iczba
osób chodzących w Hiszpanii na Msze święte. Na-
dal jednak co czwarty uczeń w Hiszpanii chodzi do
szkoły prowadzonej przez Kościół katol icki.

Lednica
„Opowiem Ci o  Spowiedzi, opowiem Ci o  Eu-
charystii” – to dwa motywy przewodnie XXIII
Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbę-
dzie się już 1 czerwca na Polach Lednickich.
Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Wiesz,
że Cię kocham”. Młodzi nad Lednicą będą w tym
roku przeżywać Eucharystię, jako „ucztę grzeszni-
ków, którym przebaczono”. Ma to być prawdziwa
uczta, kontynuacja histori i celnika Mateusza, który
wstał od stołu i poszedł za Jezusem. W ramach
przygotowania i jako wyjaśnienie l icznych symboli
towarzyszących nam podczas Mszy św. zaplano-
wano wyjątkową procesję, w której przejdą pieka-
rze z chlebem, winiarze z winem, koronczarki,
kwiaciarki i wiele innych osób a wreszcie – wszy-
scy uczestnicy, którzy w liturgię Eucharysti i wnoszą
samych siebie, również jako dar.

Wesele Wesel
Srebrne Wesele Wesel, czyli jubileuszowe XXV
Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które
Miały Wesela Bezalkoholowe, odbywać się bę-
dzie od 1 do 4 sierpnia w  Toruniu. Zaproszone
są wszystkie małżeństwa, które miały wesele bez-
alkoholowe - z dziećmi, wnukami i prawnukami.
Zapisy do końca czerwca na stronie internetowej.
W programie m. in. zawiązanie wspólnoty, wspólne
śpiewanie pieśni rel igi jno-patriotycznych, wykłady,
nawiedzenie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacj i i Św. JP I I , koncert ewangel izacyjny,
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, zwie-
dzanie Torunia, codzienne Msze Św. z naukami,
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz bezal-
koholowy bal weselny w Dworze Artusa.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

minioną niedzielę 1 2.05.1 9 podczas
Mszy Świętej o godzinie 1 8.00 oprawę
muzyczną przygotowała diakonia mu-

zyczna Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście wspólnie
z parafianami śpiewali pieśni o tematyce związa-
nej z najważniejszą prawdą wiary, jaką jest
Zmartwychwstanie.

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre wy-
wodzi się z Częstochowy, gdzie ma swoją głów-
ną siedzibę. Aktualnie wraz z dziećmi l iczy około
2000 osób z całej Polski. Z diecezj i warszaw-
skich do Wspólnoty należy około 200 osób.
Wspólnota ma charakter ewangelizacyjny i pro-
rodzinny. Obejmuje wszystkie grupy wiekowe, lu-
dzi różnych zawodów, osoby żyjące samotnie

i całe rodziny. Wspólnota podlega Arcybiskupowi
Częstochowskiemu, ma swego moderatora (ka-
płana), który sprawuje pieczę nad Wspólnotą jest
nim ks. dr kan. Włodzimierz Cyran. Moderatorowi
pomocą służą, księża-asystenci diecezjalni , Ra-
da Wspólnoty i Koordynatorzy diecezjalni , ani-
matorzy małych grupy i diakonie (służby).

Głównym celem wspólnoty jest szukanie
i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangeliza-
cję i służbę w Kościele katol ickim. Członkowie
Wspólnoty - poprzez stałą formację pragną sta-
wać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami
gotowymi do real izacj i powołania, do którego
wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

Wspólnota działa według Statutu, do które-
go załączone jest 1 2 Drogowskazów określają-
cych jej duchowość, zasady życia i zobowiązania.
Pomaga swoim członkom wzrastać w świętości
i pragnie przyczyniać się do odnowy i uświęcenia
życia w rodzinach, w parafiach, w różnych wspól-
notach kościelnych. Członkowie Wspólnoty, pra-
gnąc wspólnie wzrastać w świętości, podejmują
zobowiązania m. in. do codziennej modlitwy
(w tym przynajmniej dziesiątka Ró-
żańca, osobiste spotkanie modlitew-
ne z Panem), do czytania Pisma św.
i Katechizmu Kościoła Katol ickiego,
do adoracj i Najświętszego Sakra-
mentu (przynajmniej raz w tygodniu),
do udziału w spotkaniach Wspólnoty
i w rekolekcjach, do kształtowania
swego życia według zasad Ewangeli i
i Drogowskazów Wspólnoty oraz do

abstynencj i od jakichkolwiek używek. Formacja
we Wspólnocie jest oparta głównie na Piśmie
św., na nauce Kościoła Katol ickiego i na dziełach
mistyków i świętych, mistrzach duchowości. Jest
to pełna formacja chrześcijańska obejmująca też
formację teologiczną, l iturgiczną, ascetyczną,
mistyczną, eklezjologiczną, moralną i ewangel i-
zacyjną. Duży nacisk jest też kładziony na wy-
miar intelektualny, rozumowy naszej wiary.

Wspólnota organizuje ogólnopolskie otwarte
Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne z Mszą
św. w intencj i o uzdrowienie i czuwanie modli-
tewne na terenie całego kraju, na które przyjeż-
dżają osoby z całej Polski. Podczas spotkań
kapłani oraz członkowie Wspólnoty posługują
modlitwą wstawienniczą i charyzmatyczną.

Informacja o najbl iższych spotkaniach modlitewnych.
- 25. V sob. godz. 1 8.00-23.00 - spotkanie ewan-
gel izacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencj i
o uzdrowienie w Krzepicach;
- 1 .VI sob. 1 8.00-23.00 - spotkanie w Częstocho-
wie w par. Św. Ap. Piotra i Pawła;
- 8.VI sob. godz. 1 8.00-24.00 - spotkanie
w Gorzkowicach (autokar);
- 1 4.VI pt. godz. 1 9.30-22:30 - spotkanie ewan-
gel izacyjno-modlitewne z Mszą św. w intencj i
o uzdrowienie w Powsinie parafia Św. Elżbiety.
Wspólnota Mamre organizuje wyjazdy autokaro-
we z Warszawy na Mszę Św. w intencj i o uzdro-
wienie. Wyjazdy z okolic cmentarza na
Powązkach, numer kontaktowy to: 504 329 999.

Więcej szczegółowych informacji na temat
Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre, czy na te-
mat otwartych spotkań można znaleźć na stronie
Wspólnoty www.mamre.pl.

Agnieszka

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE
maja ministranci: Adam, Kamil , Paweł
i Przemek po przejechaniu na rowe-
rach 1 0 km dotarl i do kolejnego kościoła

naszego dekanatu. Po drodze zatrzymali się na
modlitwę za zmarłych pochowanych na cmenta-

rzu w Laskach. Cmentarz założony został jesie-
nią 1 939 r. , znajdują się tu groby polskich
żołnierzy poległych w czasie walk z niemieckim
najeźdźcą w obronie stol icy. Jest miejscem po-
chówku 837 bohaterów.

Pośród pachnących igl iwiem sosen, roz-
brzmiewających zachwycającym śpiewem pta-
ków i soczystej zieleni Puszczy Kampinoskiej
znajduje się kościół św. Franciszka z Asyżu
w Izabel inie. Odbiegający od barokowych, zło-
conych świątyń - skromny, zwykły. W centralnym
miejscu świątyni Krzyż – symbol niezwykłej Mi-
łości Boga do Człowieka. Pod krzyżem Matka
Bolesna. W bocznych nawach – Patron świątyni
i Ta, która od ponad dwóch tysięcy lat prowadzi
do swojego Syna – Maryja w wizerunku Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy.

Historia Parafi i św. Franciszka w Izabel inie
zaczyna się w 1 950 r. Prymas Tysiąclecia - kard.
Stefan Wyszyński zaprasza do siebie ki lku księ-
ży, m. in. Tadeusza i Aleksandra Fedorowiczów.
Mówi, że chce utworzyć nową parafię na skraju
Puszczy Kampinoskiej. Funkcję tymczasowego

kościoła parafialnego pełni kapl ica w Laskach.
Na pasterza izabel ińskiej parafi i powołany zo-
staje ks. Al i .

Pierwszy tom kroniki parafialnej rozpoczyna
krótka notatka. Nasza wspólnota l iczy wówczas
3200 wiernych. Tworzą ją mieszkańcy: Hornów-
ka, Sierakowa, Pociechy, Izabel ina, Lasek, Za-
kładu dla Ociemniałych w Laskach i Truskawia.

Dekret powołujący Parafię św. Franciszka
z Asyżu odczytany zostaje w czasie porannej
Mszy św. 8 l ipca 1 951 r. Zwracając się do para-
fian – zarówno na początku, jak i później - ks. Al i
mówi m. in. : „Nie dla próżnej chwały buduje się
ten kościół, ale z prawdziwej i palącej potrzeby
serca. Kościół Chrystusowy ma być zbudowany
z ofiary i miłości. Każda cegła, każda deska po-
winna mieć na sobie pieczęć czyjejś ofiary i mi-
łości. Jezus nie czułby się dobrze w ścianach,
które postawiła ludzka pycha. W ten sposób cała
świątynia stanie się jedną, wielką, nieustającą
modlitwą. To będzie dom rodzinny, dar dla Chry-
stusa od tych, którzy go miłują (…) Chodzi
o dom Boży, gdzie w cichym tabernakulum za-

mieszka cichy Chrystus. Chodzi o świątynię,
gdzie ludzie będą się uczyć przebaczać sobie
wzajemnie i kochać się (…).
Zarówno świątynia, jak i jej późniejszy wystrój
z założenia mają być proste. – Pan Bóg jest pro-
sty i piękny - podkreśla proboszcz. Powstaje
również tzw. „gołębnik”. Mały pokoik nad zakry-
stią, w którym mieszka ks. proboszcz.

1 3 sierpnia 1 952 r. - Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński święci kościół i wygłasza ka-
zanie dla bl isko 4 tys. zebranych. 1 7 sierpnia
1 952 r. poświęcony zostaje domek Aniołów Stró-
żów dla dzieci. Miejsce, gdzie mamy mogą zo-
stawiać swoje dzieci pod opieką sióstr, aby
spokojnie uczestniczyć w Eucharysti i .

Wspólnie z siostrami proboszcz wędruje od
domu do domu, poznaje ludzi, zachęca by przy-
chodzil i do kościoła. Tych najuboższych, żyją-
cych w skromnych warunkach przekonuje, że

Pan Jezus nie pa-
trzy na ubranie,
a na serce. – Pa-
nu Bogu nie zale-
ży na tym, co
zewnętrzne, ale
na wnętrzu czło-
wieka, na jego
sercu – miłości
i dobroci – mówi.
Rok 1 965 to dla
całej społeczności
rok ogromnej
straty. 1 5 l ipca ks. Aleksander odchodzi na
wieczną służbę, żegnany z żalem i smutkiem
przez kochających go tłumnie parafian, pocho-
wany na parafialnym cmentarzu.

W sierpniu 1 983 r. parafia wita niespodzie-
wanego gościa - Matkę Teresę z Kalkuty, która
odwiedza domy najbiedniejszych mieszkańców.
Spotyka się również z siostrami i świeckimi pra-
cownikami Zakładu dla Niewidomych w La-
skach. 1 4 września 1 994 r. W kościele
zawieszony zostaje krzyż wykonany z „Sosny
Powstańczej”. Stare drzewo na skraju wsi Górki
(dziś Górki Kampinoskie) pełniło funkcję szubie-
nicy, na której wieszano młodych powstańców.
Mając ok. 1 70 lat - drzewo runęło. Z sosny wy-
konano jedenaście krzyży. Pierwszy otrzymał
Jan Paweł I I .

Na przełomie roku 1 999 a 2000 parafia go-
ści ok. 250 uczestników, którzy przyjechal i na
europejskie spotkanie młodych Taize. 3 paź-
dziernika 2004 r. następuje konsekracja kościoła.
Powołane zostaje również Towarzystwo
im. ks. Aleksandra Fedorowicza, którego ducho-
wym opiekunem jest ks. dr Jerzy Jastrzębski.
Towarzystwo podejmuje wiele ciekawych inicja-
tyw, tj . odprawianie każdego 1 5. dnia miesiąca
Mszy św. o beatyfikację ks. Alego, przeprowa-
dzenie w Kuri i Metropol italnej Warszawskiej
procedury zatwierdzenia przez ks. kard. Kazi-
mierza Nycza modlitwy o beatyfikację i nadania
ks. Aleksandrowi tytułu „sługa Boży”. Wydany
zostaje tomik cytatów na temat Eucharysti i pod
nazwą „Myśl i ks. Alego”.

Opracowały: Magdalena Kamińska, Irena Sińska
pobrane ze strony parafialnej.

Na stronie internetowej zamieszczony jest też l ink do
fi lmów
https://www.youtube.com/watch?v=3wO1 xXXkeSc
https://www.youtube.com/watch?v=ZffaXIg22Jw
https://www.youtube.com/watch?v=qrxKZwpvayg
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Po wyjściu Judasza rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim
Bóg został chwałą otoczony. Jeżel i Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami mo-
imi, jeśl i będziecie się wzajemnie miłowali”.

Pan Jezus wie, dokąd prowadzi człowieka. Chwałę przynosi Mu pełnienie woli Ojca,
Który w swoim Synu pragnie przyprowadzić nas do siebie. Pan Jezus oddając za nas
życie z miłości, daje nam przykład jaką drogą mamy zmierzać do domu Ojca. Otwiera-
jąc serca na Jego miłość, otrzymujemy siłę do pokonywania wszelkich trudności.

ziś ponownie rozważamy tajemnicę
paschalną w jej całokształcie. Ewan-
gel ia podejmuje opowiadanie w chwi-

l i , gdy po zapowiedzi zdrady Judasza Jezus
mówi o swoim uwielbieniu jako o rzeczywisto-
ści już obecnej, związanej z Jego męką. „Syn
człowieczy został teraz otoczony chwałą,
a w Nim Bóg został chwałą otoczony” (J 1 3,31 ).
Jezus widzi już początek swego uwielbie-
nia, jakie ma oddać Bogu przez swoją
śmierć zbawczą.

Człowiek zawierza się całkowicie swoje-
mu Panu i czuje, że na drodze, po której idzie
wszystko zaczyna do siebie pasować, nabie-
rać sensu. W takim też kontekście należy od-
czytać przesłanie dzisiejszej Ewangeli i
o „nowym przykazaniu”. Przykazanie wzajem-
nej miłości samo w sobie nie jest nowe. Zy-
skało jednak swój pełny wymiar poprzez
Zmartwychwstanie Jezusa. On dał świadec-
two miłości bezgranicznej i bezwarunkowej.
Takiej, jaka panuje między Nim a Ojcem.
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowa-
łem” (J1 3,34). Wzajemna miłość, wzorująca
się na miłości Mistrza, co więcej, pochodzą-

ca od Niego, zapewnia wspólnocie chrze-
ści jańskiej obecność Jezusa i jest jej
znakiem. Uczeń Jezusa jest zaproszony,
aby Go poznawać, słuchać i tym samym na
mocy otrzymanej łaski uczestniczyć we
wzajemnej miłości Ojca i Syna. Realizując
wezwanie Jezusa: „Po tym wszyscy pozna-
ją, żeście uczniami moimi, jeśl i będziecie
się wzajemnie miłowali . ”

Taki właśnie był początek życia Kościoła,
życia podtrzymywanego przez siłę spajającą
i rozszerzająca, opartą nie na miłości ludzkiej
zawsze ułomnej i niestałej, lecz na miłości
Bożej. Prawdziwej miłości uczymy się wtedy,
kiedy odpowiadamy na wezwanie łaski Pana
Jezusa. Prawdziwe życie jest życiem w miło-
ści. Oznacza to odrzucenie egoizmu i innych
przejawów miłości fałszywej. To dlatego waż-
ne jest uczestnictwo w Eucharysti i , która
umożliwia prawdziwe spotkanie z Tym, Który

jest źródłem miłości – Jezusem Chrystusem,
„chlebem żywym, który zstąpił z nieba”.
Ważne jest, aby wszystko, co się czyni, za-
wierzyć Bogu i również obserwować, jakie
owoce to przynosi.

„O Chryste, Ty dałeś nam nowe przyka-
zanie, abyśmy miłowali jedni drugich, jak Ty
nas umiłowałeś. Nazywasz je nowym, bo
uwolniłeś nas ze starego człowieka, a przy-
odziałeś w nowego. Nie każda miłość odna-
wia człowieka, lecz miłość, jaką Ty odróżniasz
od tej czysto ludzkiej i określasz ją: jak Ja was
umiłowałem. Przykazanie nowe odnawia tylko
tego, kto je przyjmuje i jest mu posłusz-
ny…Spraw, o Panie, aby ta miłość odnowiła
nas, abyśmy byli nowymi ludźmi, dziedzicami
Nowego Testamentu, piewcami nowej pieśni.
Spraw, aby miłość, która odnowiła również
sprawiedl iwych dawnych czasów, patriarchów
i proroków, a później świętych Apostołów, nie
przestała odnawiać narodów oraz gromadzić
cały rodzaj ludzki rozproszony po całej ziemi,
by uczynić z niego jeden lud nowy, ciało Two-
jej oblubienicy.” (św. Augustyn)

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Jana (1 3, 31 -33a. 34-35.)

CZYTAJ W NUMERZE

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN MAMRE

Poznajemy dekanat lasecki cz.4

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
DZ 1 4, 21 b-27;
PS 1 45 (1 44), 8-9. 1 0-11 . 1 2-1 3;
AP 21 , 1 -5a;
J 1 3, 34 ;
J 1 3, 31 -33a. 34-35
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Panie, spraw, abyśmy się wzajemnie miłowali…

Prawdziwe życie jest
życiem w miłości.

Oznacza to odrzucenie
egoizmu i innych przeja-
wów miłości fałszywej.

1 . 1 9.05 - niedziela, g. 1 0.30 błogosławieństwo
dzieci i rowerów, wczoraj rozpoczęła się
ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla
uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły.
Jej celem jest zbudowanie duchowego
pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez
różnorodne inicjatywy modlitewne
i charytatywne, naukowe i artystyczne,
edukacyjne i wychowawcze

2. 20.05 - poniedziałek, dzieci ze szkoły
Gaudeamus rozpoczynają biały tydzień,
(błogosławieństwo pamiątek)

3. 21 .05 - wtorek, misje
4. 22.05 - środa, oddanie się opiece Mati Bożej
5. 23.05 - czwartek, powołanie
6. 24.05 - piątek, wspomnienie NMP,

Wspomożycielki Wiernych, (I piątki miesiąca)
7. Zapraszamy do czytania prasy katol ickiej,

- jest do nabycia książka o księdzu
Stanisławie Warzeszaku

Kochasz Maryję? Jest dla ciebie Matką?
To ogłoszenie jest dla ciebie.

Zapraszam osoby grające na instrumentach,
śpiewające, do wspólnego oddawania czci Maryi.

W  niedzielę 26 maja, w  dniu Matki
po Mszy wieczornej wspólnie będziemy śpiewać

pieśni maryjne.
Niech to będzie nasza odpowiedź na akty profanacji .

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

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

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o 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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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Modlitwa w  drodze

Modlitwa w drodze to propozycja dla wszystkich, którzy w swoim intensywnym, pełnym pośpiechu
życiu szukają przestrzeni do spotkania z Bogiem. Tą przestrzenią są około 1 0-minutowe rozważania
łączące nastrojowąmuzykę i wersety z Bibl i i . Muzyka pozwala uspokoić i skupić myśl i , a krótkie roz-
ważania i fragmenty z Pisma pomagają usłyszeć Boże wezwanie i dostrzec, jak On działa w naszym
życiu. (. . . ) W rozważaniach jezuici dzielą się swoim własnym doświadczeniem modlitwy, a czasami
zmaganiem z Bogiem. Nie próbują przekazywać wiedzy teologicznej, nie używają języka katechezy,
a raczej starają się zaprosić odbiorcę do wejścia w przeżycie indywidualnej relacj i z Panem. (. . . )
Rozważania Modlitwy w drodze można pobrać nieodpłatnie ze strony www.modlitwawdrodze.pl.

www.jezuici.pl




