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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

C         o to znaczy być dzisiaj 
świadkiem cierpienia, śmier-
ci i zmartwychwstania Chry-

stusa? Jak to możliwe?  Świadkami 
byli apostołowie, bo dzień w dzień 
chodzili za swoim Nauczycielem… 
Może nie od razu, ale po Zesłaniu 
Ducha Świętego głosili światu, co 
widzieli, czego doświadczyli. Jak 
więc dzisiaj, dwa tysiące lat po 
tych wydarzeniach mogę świad-
czyć o czymś, czego nie widziałam, 
w czym nie uczestniczyłam, o czym 
jedynie czytałam. A jednak …

           Można głosić coś, o czym się 
przeczytało, ale lepiej, jeśli się 
tego doświadczyło. Czy można do-
świadczyć umierania i zmartwych-
wstania Chrystusa? W odrzuceniu, 
potępieniu przez świat, osamotnie-
niu, w niewinnych oskarżeniach 
– w każdym cierpieniu fizycznym 
czy psychicznym, które przeżywam 
w bliskości z Chrystusem, w Jego 
Duchu, przeniknięta Jego miło-

ścią mogę doświadczyć umierania Chrystu-
sa. I wtedy mogę świadczyć również o Jego 
zmartwychwstaniu. Nie można powstać z mar-
twych, wcześniej nie będąc martwym. Trudno 
tylko na tę śmierć się zgodzić jak zgodził się 

Chrystus, wypełniając wolę Ojca. To zbyt trud-
ne i niemożliwe bez Ducha Świętego. Można 
cierpieć i umierać bez Niego, ale wtedy można 
jedynie stać się anty świadkiem – krzyczeć, 
kąsać, oskarżać, bronić się przez atak… 
Tylko to nie jest postawa Nauczyciela. Chry-
stus umarł za nas, za mnie – grzesznika i do 
dzisiaj nie czyni mi z tego powodu wyrzutów, 
ale do dzisiaj nieustannie wstawia się za mną 
przed Ojcem za każdym razem, gdy zbłądzę. 
Potępiaj błąd, kochaj błądzącego – mówił św. 
Augustyn. Kochać tego, który błądząc, wystąpi 
też przeciwko mnie. Pozwolić umrzeć swojej 

dumie, dobremu imieniu, swojemu poczuciu 
sprawiedliwości. I w tym właśnie doświadczyć 
umierania Chrystusa i stać się widzialnym 
świadkiem niewidzialnego. Świadkiem dla 
błądzącego. Świadkiem miłości Chrystusowej, 
a nawet więcej – jej uobecnieniem. Co zna-
czy być świadkiem zmartwychwstania? Co 
znaczy zmartwychwstać z Chrystusem? To 
znaczy nie doświadczać skutków śmierci – nie 
nienawidzić, ale kochać, nie być przeraźliwie 
smutnym, ale radosnym, nie zastraszonym, 
ale spokojnym, mimo że sytuacje wcale temu 
nie sprzyjają, a wręcz przeciwnie. 

        Chrystus wstąpił do Nieba, do swojego 
Ojca, gdzie i my mamy nadzieję się kiedyś 
znaleźć. Póki co jesteśmy jeszcze na tym łez 
padole i z Duchem Świętym mamy dawać świa-
dectwo o niebiańskiej rzeczywistości, sprowa-
dzać Niebo na ziemię, by ci, którzy jeszcze nie 
mogą, nie potrafią, nie chcą też uwierzyli i też 
tam trafili. W Domu Ojca jest bowiem mieszkań 
wiele i na każdego błądzącego Ojciec czeka 
z otwartymi ramionami. Na mnie i na Ciebie też.

Wiola Malan 

Istotą naszej wiary jest: Mesjasz Jezus Chrystus przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
wyzwolił nas z mocy śmierci, grzechu i szatana. Naszą odnowioną naturę zaniósł do nieba. 
My, dopóki żyjemy mamy być świadkami tych wydarzeń, mocą Ducha Świętego, Którego 
Pan posyła nam od Ojca. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 1,1-11); 
(Ps 47,2-3.6-9); 
(Hbr 9, 24-28; 10, 19-23); 
Aklamacja (Mt 28,19.20); 
(Łk 24,46-53);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (24, 46-53)
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Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawró-
cenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy 
zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka». Potem 
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogo-
sławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon 
i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, bło-
gosławiąc Boga.

JESTEŚCIE ŚWIADKAMI 

PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER
JAK CHÓRY ANIELSKIE…

Potępiaj błąd, kochaj  
błądzącego – mówił  

św. Augustyn. Kochać tego,  
który błądząc, wystąpi też  
przeciwko mnie.
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NOWI KAPŁANI
Dziewiętnastu nowych księży archidiece-
zji warszawskiej wyświęconych w sobotę  
25 maja przez kard. Kazimierza Nycza 
zostało posłanych na pierwsze placówki 
duszpasterskie. Piętnastu z nich przygo-
towywało się do kapłaństwa w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym 
w Warszawie, czterech w Archidiecezjalnym 
Seminarium Duchownym „Redemptoris Ma-
ter”. Będą wikariuszami parafii w Warszawie, 
Komorowie, Raszynie, Podkowie Leśnej, 
Lesznie i Łomiankach. - Pierwsza parafia jest 
niezwykle ważna, gdyż wyciska piętno na całe 
kapłaństwo - podkreślił metropolita warszaw-
ski, zachęcając neoprezbiterów, by dali swoją 
młodość wszystkim, do których zostali posłani. 

ZMIANA W PŁOCKU 
Kard. Kazimierz Nycz został mianowany 
administratorem apostolskim diecezji 
płockiej na czas prawnej nieobecności 
w diecezji biskupa płockiego Piotra Libery 
w dniach 1 lipca - 31 grudnia 2019 r. Kilka 
tygodni temu biskup płocki Piotr Libera poin-
formował swoich diecezjan, że w styczniu uzy-
skał zgodę papieża, aby od 1 lipca udać się 
do klasztoru kamedułów na pół roku indywidu-
alnej modlitwy i odosobnienia. W tym czasie 
diecezją płocką będzie zarządzał administra-
tor apostolski w osobie metropolity warszaw-
skiego kard. Kazimierza Nycza.

PAPIEŻ ZA ADOPCJĄ 
Papież spotkał się z pracownikami i pod-
opiecznymi Istituto Innocenti we Florencji. 
Jest to najstarsza włoska instytucja publiczna 
zajmująca się ochroną dzieci oraz rodziny. 
„Dzisiaj w świecie jest tak wiele dzieci…. Są to 
ofiary wojen, ofiary migracji, dzieci osamotnio-
ne, ofiary głodu. Trzeba pobudzić ludzi do re-
fleksji i zrozumienia, że my jesteśmy odpowie-
dzialni.” Ojciec Święty stwierdził, że w adopcji 
bardzo przeszkadzają problemy biurokratycz-
ne i proceduralne. Papież zachęcił do budowa-
nia kultury adopcji, ponieważ jest wiele dzieci 
opuszczonych, samotnych oraz ofiar wojen.

SZKOŁY JANA PAWŁA II 
W Tłuszczu pod Warszawą odbył się Ogól-
nopolski Zjazd Rodziny Szkół im. św. Jana 
Pawła II, który zgromadził 40 placówek 
z kraju i z zagranicy, m.in. z Wilna i z Grod-
na. Zjazd zainaugurowała uroczysta msza św. 
w kościele Przemienienia Pańskiego. Po litur-
gii złożono wieniec przed pomnikiem papieża. 
Zwiedzano miasto, a na zakończenie zaplano-
wano wizytę w Domu Św. Faustyny w Ostrów-
ku, gdzie Helena Kowalska pracowała przed 
wstąpieniem do zgromadzenia zakonnego.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER

Wielu z nas ubolewa nad smogiem, 
traci wiele minut, stojąc w korkach, 
denerwuje się na brak miejsc posto-

jowych. Czy ja, pojedynczy człowiek, realnie 
mogę coś z tym zrobić? Tak! możesz prze-
siąść się na rower, zmniejszysz ilość trujących 
spalin w powietrzu, skrócić korek o 3 metry, 
zwiększyć ilość wolnych miejsc parkingowych. 
Wszystko zależy od ciebie.   
      Rower czy samochód? Co wybrałby Jezus, 
jakby miał dojeżdżać do kościoła, do pracy czy 
do sklepu kilka kilometrów? Moim zdaniem, 
wybrałby rower! Rower jest ekologicznym, eko-
nomicznym, zdrowszym, niekiedy i szybszym 
sposobem poruszania w godzinach szczytu. 
Jezus jako Syn Boży dbał o stworzony świat, 
papież Franciszek w Encyklice LAUDATO SI 
przypomniał nam, że chrześcijanin ma dbać 
o środowisko. Samochód produkuje spaliny, 
które zatruwają powietrze.  Jadąc rowerem 
też spalamy, ale jedynie kalorie. Przejdźmy do 
ekonomii - rower jest tańszy. Jak zajeżdżam na 
stację benzynową, to tylko po to, by napom-
pować koła. Jeśli chodzi o aspekt zdrowotny… 
Jeżdżąc na rowerze, spalamy kalorie, chudnie-
my, polepsza się napowietrzanie, wyrównuje 
się ciśnienie, odreagowujemy stres. Więk-

szość ma siedzący tryb pracy, dlatego ruch 
jest wskazany. Może niekiedy warto zostawić 
samochód w garażu i przesiąść się na rower. 
Na co dzień może jest to trudne, ale na Mszę 
św. w niedzielę warto przyjechać rowerem.  
        By zachęcić do jazdy na rowerze, 19 maja 
po Mszy z udziałem dzieci w naszym kościele 
odbyło się poświęcenie rowerów. Potem był 
czas na zmagania sportowe - wyścig i slalom. 

Pierwszą konkurencje wygrał Przemek, drugie 
miejsce zajął Kornel, a zaraz za nim uplaso-
wał się Wiktor. W wyścigu na podium znalazł 
się po raz drugi Przemek, za nim był Bruno, 
trzeci na metę przyjechał Kacper. Wszyscy 
dobrze i bezpiecznie się bawili, każde dziec-
ko dostało drobny upominek. Bardzo dziękuje 
rodzicom za zaangażowanie, pomoc i zachętę 
do takiego sposobu komunikacji. Jezus wybrał 
by rower, a ty co wybierzesz?   

ks. Paweł Paliga

Co wybrałby Jezus,  
jak by miał dojeżdżać  

do kościoła, do pracy czy do 
sklepu kilka kilometrów? Moim 
zdaniem wybrał by rower! 
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PRZESIĄDŹ SIĘ NA ROWER JAK CHÓRY ANIELSKIE…  
PIEŚNI DLA MATKI BOŻEJ

Z godnie z tradycją w Dzień Matki wszyst-
kie dzieci spieszą do swoich mam, żeby 
złożyć im życzenia i podziękować… Jest 

tyle momentów w życiu każdego człowieka, 
podczas których bez matki po prostu nie dałoby 
się przetrwać… I właśnie dlatego to osoba, któ-
rej jesteśmy wdzięczni za tak wiele, a przede 
wszystkim za to, że jest. Bez niej ani rusz! 
 Właśnie z takimi życzeniami skierowanymi 
do naszej Niebieskiej Mamy spotkaliśmy się 
w niedzielę 26 maja po zakończeniu wieczor-
nej Mszy Świętej. Naszą obecnością chcie-
liśmy podkreślić, że Ją kochamy, a naszymi 
talentami pokazać jak bardzo. I wcale nie cho-
dziło o to, kto zaśpiewa czy zagra najpiękniej. 
Ważne było gorące serce i to co w nim przy-
niesione… Można wyliczać długo, bo przecież 
każdy dzień wypełniony jest wieloma sprawa-
mi, czasem radosnymi, a czasem trudnymi. 
To je wplatamy w codzienną modlitwę różań-
cową przyznając się do tego, że jesteśmy Jej 
dziećmi. Te sprawy, nasze nadzieje, sukcesy, 
cierpienia składają się na najpiękniejszy bu-
kiet, który Jej niesiemy. Tym razem chcieliśmy, 
żeby nie zabrakło w nim żadnego kwiatu. Były 
więc pieśni opiewające polskie tradycje ma-
ryjne oraz takie, które przypominały o tym, 
że jest Najlepszą Mamą, dziękczynne za Jej 

królowanie w naszej Ojczyźnie oraz z ufnością 
oddające to, co bolesne. Nie zabrakło też słów 
przypominających o tym, że jest Oblubienicą 
Ducha Świętego. 
 Nasze spotkanie było ważnym świadec-
twem tego, że są w życiu wartości, których 
nie godzi się znieważać, a granicą wolności 
człowieka jest świadome znieważanie uczuć 
religijnych Polaków ostatnio tak często obser-
wowane w naszej Ojczyźnie. 
 W tym szczególnym spotkaniu ważna była 
wspólnota. To ona sprawia, że razem może-
my więcej, umacniając się na naszej drodze 
do domu Ojca. Osobiście bardzo ucieszyłam 
się tym, że tak wielu ludzi chciało pokazać, że 
maryjność Polski to nie tylko tradycja, ale że 
Maryja żyje w naszych sercach. Jestem prze-
konana, że w trakcie naszego spotkania nie 
zabrakło nam wsparcia z góry i na pewno przy-
łączyły się do nas chóry anielskie… Ziemskie 
wsparcie zaoferowali znajomi księdza Pawła 
z Brwinowa, Żoliborza i Ursusa, którzy swoimi 
talentami mocno nas wspierali. A na koniec 
mieliśmy możliwość skosztowania ciasta, które 
ksiądz Paweł upiekł szykując się do tegorocz-
nej edycji konkursu. Oj w tym roku będzie trud-
no wygrać………….. 

Parafianka

RELACJA 
Z FRONTU 2

Jedną z trudności  
we współczesnym świecie 

jest gotowość do świadczenia  
o wierze z poszanowaniem 

godności innych osób,  
tak samo jak my będących 
grzesznikami, ale również 

powołanych do bycia  
Dziedzicami Bożymi.

Drogi Ojcze,

Na początku chcę podziękować za koszyk 
z owocami, które swym smakiem przypo-
mniały mi skąd pochodzę. Może zabrzmi to 
banalnie, ale radość delektowania się ich 
smakiem zawsze przypomina mi o Twojej 
Dobroci.

Tym razem w liście opiszę niezbyt miłą sytu-
ację. W poprzednim tygodniu nasze szeregi 
zostały wzmocnione przez nowego oficera. 
Nie byłoby to nic nadzwyczajnego gdyby nie 
fakt, że oficer został oddelegowany ze szta-
bu za niegodne oficera zachowanie.

Chodzi plotka, że został znaleziony w krza-
kach w towarzystwie pewnej damy. Razem 
zostali ponoć nakryci na spożywaniu owocu 
z zakazanego drzewa. Faktem wydaje się, 
że w miejscu, gdzie najprawdopodobniej zo-
stali nakryci, pozostałości po owocu spowo-
dowały, iż tamtejszy  krzak usechł.

Prawdopodobnie z uwagi na te plotki, oficer 
ten nie ma łatwego życia. Raz zniknęła jego 
racja żywnościowa i odnaleziona została 
w błocie. Innym razem, jego pranie zostało 
obrzucone łajnem. Wydaje mi się, że jest to 
niesprawiedliwe, aby za jeden błąd tyle razy 
spotykało go nieszczęście. Nawet utarczki 
z Hiobem zostały wybaczone, więc dlaczego 
ten oficer wciąż ma problemy?

Ojcze, wiem, że możesz jakoś zadziałać, 
aby zakończyć prześladowanie i szykano-
wanie tego oficera. Proszę o twoją pomoc, 
gdyż odciska to silne piętno na naszej go-
towości bojowej i spada morale w oddziale.

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

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

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

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  02.06 - niedziela, uroczystość Wniebowstą- 
pienia Pańskiego, Święto Dziękczynienia,  
40 rocznica rozpoczęcia pierwszej pielgrzymki 
św. Jana Pawła II do Ojczyzny, puszka  
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej, 
główne uroczystości w Wilanowie, po sumie 
nabożeństwo adoracyjne, o g. 17.30  
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Koncert na placu Marszałka  
J. Piłsudskiego Wsłuchiwać się w Papieża, 
g. 20.00

2.  04.06 - wtorek, rocznica konsekracji Pasterza 
Archidiecezji (1988) modlimy się za Księdza 
Kardynała

3. 05.06 - środa, wspomnienie św. Bonifacego
4.  06.06 - pierwszy czwartek miesiąca,  

o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

5.  07.06 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź  
od g. 17.30, po Mszy św. wieczornej nabożeń-
stwo do NS Pana Jezusa, adoracja do g. 21  
w intencji Kościoła, proszę zgłaszać chorych

6.  08.06 - sobota, wspomnienie św. Jadwigi  
Królowej, o g. 20.00 czuwanie przed  
Zesłaniem Ducha Świętego

7.  09.06 - niedziela, uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, Marsz dla Życia i Rodziny, 
poświęcony problemowi demoralizacji edukacji 
seksualnej, zagrażającej prawidłowemu roz-
wojowi dzieci i młodzieży oraz podważające 
pierwszeństwo wychowawcze rodziców.

8. Kończy się okres spowiedzi i komunii

SŁABNIE TWOJA WIARA, MASZ WĄTPLIWOŚCI,  
TWOJA MODLITWA JEST BEZ ŻYCIA. 
TO OGŁOSZENIE JEST DLA CIEBIE!   

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ! 
W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 9 CZERWCA 

W PAR. OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W BLIZNEM  
PO MSZY ŚW. O  GODZ.18.00  

PRZEZ WSPÓLNY ŚPIEW  BĘDZIEMY PRZYZYWAĆ  
DUCHA ŚWIĘTEGO. ZAPRASZAM!

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czerwiec jest miesiącem kiedy w Kościele codziennie od-
prawiane są nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego, po-
pularnie zwane „czerwcowym”. Nabożeństwo to składa się 
z adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz śpiewu lub recy-
tacji Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czerwiec 
jest miesiącem szczególnego kultu Serca Bożego. Prawdo-
podobnie dlatego czerwiec, że najważniejsze objawienie św. 
Małgorzacie Marii Alacogue miało miejsce właśnie w czerw-
cu. Wtedy też przypada Uroczystość Serca Jezusowego.


