
ks.  Dolindo Ruotolo, Przybądź Duchu Święty

W Duchu Świętym Bóg daje nam siebie jako Przyjaciel , Współpracownik, Uświęciciel . Z właściwą sobie przenikl i-

wością ks. Dolindo Ruotolo opisuje działanie Ducha Świętego w nas – Jego dary, owoce i błogosławieństwa. Po-

sługując się l icznymi obrazami i porównaniami, wprowadza nas w tajemnicę Trzeciej Osoby Boskiej.

Na podstawie www.kmt.pl

opracowała: Wiola Malan

Gdy raz modlił się na osobności, a byl i z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uwa-

żają Mnie tłumy?” Oni odpowiedziel i : „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś

z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział:

„Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówil i . I do-

dał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-

nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśl i kto

chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus, to początek drogi. Pan Bóg objawia nam drogę

zbawienia wytyczoną przez Chrystusa. On przyjmując na siebie mękę i śmierć wynika-

jące z naszych grzechów, wchodzi w zmartwychwstanie, aby nas uniewinnić i obdaro-

wać nowym życiem.

dzisiejszej ewangeli i Jezus

pyta uczniów „A wy za kogo

Mnie uważacie?”. Uczniowie

przebywali z Jezusem już dłuższy czas.

Byl i świadkami Jego słów, życia, cudów

i przyszedł teraz czas, aby powiedziel i ,

kim dla nich jest Jezus.

My również jesteśmy z Jezusem jakiś

określony czas. Kilka, ki lkanaście, czy

kilkadziesiąt lat. Patrzymy na Jezusa.

U czymy się Jezusa. Mamy codzienny

dostęp do Niego: Pismo święte,

Eucharystia, modlitwa, życie duchowe,

rekolekcje, nasi bl iźni, wspólnota… i to

pytanie jest także do nas. A ty, za kogo

mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie?

Czy uznajesz mnie za swojego Pana

i Zbawiciela? Jak tylko trochę pomyślisz

to z pewnością szybko udziel isz

odpowiedzi na to pytanie, może nawet

zgrabnie posłużysz się katechizmową

regułką. Jezusowi jednak nie o to chodzi

i dlatego pyta dziś ciebie i mnie w sposób

bardzo konkretny: Za kogo mnie

uważasz? Kim dla ciebie jestem?

Poczekaj, nie odpowiadaj w pośpiechu,

pomyśl.

Po wyznaniu Piotra Jezus mówi

o cierpieniu. Uznać Jezusa swoim Panem

oznacza zgodzić się na całą drogę z Nim.

„Zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i iść

za Nim”. Jest zgodą na życie, w którym

jest cień krzyża. Ale przecież w życiu

każdego człowieka są trudne momenty.

Jezus nadaje im sens, prostuje nasze

ścieżki, naprawia relacje z bl iskimi.

Sprawia, że śmierć nie budzi w nas lęku

a raczej ciekawość spotkania z Nim.

Życie duchowe wymaga trudu,

cierpl iwości i codziennej pracy. Jednak na

tej drodze jest Bóg. Towarzyszy nam

dyskretnie i ingeruje, gdy widzi, że

jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem

z kolei, gdy stoimy w miejscu, wpadamy

w marazm, pobudza mocniejszym

doświadczeniem, a nawet krzyżem,

cierpieniem. Jaka jest twoja wiara, pyta

dziś św. Jakub? Jak wierzysz? „Wierzę

w Jednego Boga, Ojca. . . ” – pewnie często

z innymi wypowiadasz te słowa. Ale gdy

opuścisz mury świątyni, jaka wtedy jest

twoja wiara? Wiara bez uczynków jest

martwa, mówi Jakub. Twój Bóg

przychodzi do ciebie w każdym

spotkanym człowieku i pyta o twoją wiarę.

Przychodzi w tym smutnym, który

potrzebuje twojego uśmiechu. W tym

samotnym, który prosi o odrobinę czasu

i zainteresowania z twojej strony. Tym

autentycznie głodnym i spragnionym,

który wyciąga dłoń o praktyczną pomoc.

Wiara żywa rodzi dobre czyny. Wiara

żywa zaprowadzi cię do drugiego

człowieka i zobaczysz w nim Jezusa

pytającego: Kim dla ciebie jestem?

Grażyna Karwowska

NUMER 335 • Dwunasta Niedziela Zwykła • 23 czerwca 201 9 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (9, 1 8-24)

CZYTAJ W NUMERZE

BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII

NAJWIĘKSZY Z CUDÓW DZIEJE SIĘ CODZIENNIE

Ks. Marian Rowicki
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Ważne pytanie

Życie duchowe

wymaga trudu,

cierpliwości i co-

dziennej pracy.

1 . 23.06 - niedziela, dziękujemy za przygotowanie

ołtarzy na Boże Ciało, za udział w procesji

asystom i wszystkim parafianom,

- trwa oktawa Bożego Ciała, zapraszamy.

- Konferencja Episkopatu Polski, z uwagi na

popełnione świętokradztwa, wzywa do

publicznego przebłagania Boga, przez

odśpiewanie: „Święty Boże(”;

2. 24.06 - poniedziałek, uroczystość św. Jana

Chrzciciela, o g. 1 8.00 Msza św. zbiorowa

za solenizantów;

3. 27.06 - czwartek, zakończenie oktawy

Bożego Ciała, poświęcenie wianków;

4. 28.06 - piątek, uroczystość Najświętszego

Serca Pana Jezusa, odpust zupełny za

publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia;

5. 29.06 - sobota, uroczystość św. Apostołów

Piotra i Pawła, odpust zupełny dla

posługujących się dewocjonaliami

poświęconymi przez Ojca Świętego lub

Biskupa,

- taca na daninę Piotrową.

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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„Największy dar”

21 lipca 201 9 godz. 1 8:00, Dobre Miejsce

ul. Dewajtis 3 wej. B Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki

„Największy Dar" w Dobrym Miejscu. Premiera i dystrybucja w blisko

40 krajach, pełne sale kinowe i będąca pod ogromnym wrażeniem pu-

bl iczność. Najnowszy fi lm Juana Manuela Cotelo, któremu sławę

przyniosła kultowa już „Ziemia Maryi”, zaskakuje, oczarowuje i dostar-

cza widzom wielu emocji . Spotkanie fi lmowe poprowadzi o. dr Marek

Kotyński CSsR, fi lmoznawca, teolog duchowości jak również wykładowca PWTW.

Przebaczenie nigdy nie prowadzi do smutku, ale do radości i pokoju! W swoim najnowszym filmie Manuel Co-

telo opowiada wspaniałe, prawdziwe i współczesne historie o pojednaniu z całego świata. W praktyczny sposób

udowodniają one, że przebaczenie jest w stanie przemóc wszystko to, co wydaje się niewybaczalne: od kłótni mię-

dzy młodymi ludźmi czy sporów w rodzinie… aż po brutalne zabójstwa w krajach ogarniętych wojną.

„Największy Dar” to wielka i niezwykła opowieść o mocy przebaczenia. Historie pokazane w filmie są wręcz

nieprawdopodobne, a jednak wydarzyły się naprawdę.

http://dobremiejsce.org/

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów
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Projekt uchwały

Projekt uchwały „w  sprawie potępienia

wszelkich aktów nienawiści i   pogardy anty-

katolickiej" trafił do Sejmu. O przyjęcie

uchwały wnioskują posłowie Kukiz` 1 5, a jej au-

torem jest zbl iżony do ugrupowania Prawica RP

niezależny poseł Jan Klawiter. Projekt przypo-

mina o niedawnych „drastycznych aktach niena-

wiści antykatol ickiej", jakimi były atak nożownika

na ks. Ireneusz Bakalarczyka we Wrocławiu

oraz „profanacje w czasie ostatnich manifestacj i

pol itycznego ruchu homoseksualnego".

Katolickie gazety

W  ciągu ostatniego roku zarówno „Gość Nie-

dzielny”, jak i   „Tygodnik Powszechny” odno-

towały wyraźny wzrost sprzedaży – ponad 3

proc. Są to jedyne tygodniki opini i na polskim

rynku, których sprzedaż wzrasta. „Gość Niedziel-

ny” od lat znajduje się na szczycie rankingu

sprzedaży tygodników opini i . Wykazuje średnią

cotygodniową sprzedaż ogółem na poziomie

1 1 9 tys. 1 73 egz. Na kolejnych miejscach rankin-

gu znalazła „Polityka” (spadek o 3,69 proc.),

„Newsweek Polska” (spadek o 1 5,46 proc.), „Sie-

ci” (-7,97 proc.), „Do Rzeczy” (-4,70 proc.).

Bp Pikus emerytem

Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus prze-

szedł na emeryturę, mimo iż wg prawa kano-

nicznego mógłby nadal pracować. - Od

pewnego czasu z upływem lat, stan mojego

zdrowia zaczął się pogarszać, głównie z przy-

czyn kardiologicznych i powypadkowych z prze-

szłości. Skutkuje to znaczną utratą moich sił

i stałym osłabieniem – napisał bp Tadeusz Pikus

w komunikacie do diecezjan podając powód

swej prośby do Papieża Franciszka o możliwość

przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Dramat rozwodów

Liczba rozwodów w  Polsce stanowi jedną

trzecią spośród zawieranych małżeństw

w  danym okresie czasu - podane GUS na

podstawie danych statystycznych. W 21 08 r.

zawarto nieco ponad 1 92 tys. związków mał-

żeńskich, a rozwiodło się prawie 63 tys. Ko-

rzystny jest fakt, że w 201 8 r. rozwodów było

o ponad 2 tys. mniej niż w 201 7 r. , a separacji

o 0,3 tys. mniej niż rok wcześniej. GUS zwraca

uwagę, że l iczba rozwodów w miastach jest

prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

Nowa jadłodzielnia na Woli

Nową jadłodzielnię otwarto w  Warszawie

przy ul. Smoczej 3. Jadłodzielnia będzie miej-

scem służącym nie tylko zapobieganiu marno-

wania żywności, ale również sprzyjającym

integrowaniu lokalnej społeczności - mówił pod-

czas otwarcia placówki 1 9 czerwca burmistrz

Woli Krzysztof Strzałkowski. Można w niej zo-

stawić żywność, ubrania, książki, sprzęty domo-

we i inne rzeczy.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

wigil ię Zesłania Ducha Świętego w wielu kościołach odbywa-

ją cię czuwania modlitewne. W naszym kościele wieczorem

modliła się wspólnota neokatechumenalna, natomiast w nie-

dzielę po Mszy Świętej wieczornej wraz z naszą scholą parafialną wo-

łal iśmy o pomoc z nieba. Nasza modlitwa oparta była głównie na

pieśniach, które dotykały wewnętrznie. Nie było to zwykłe śpiewanie

jakichś piosenek, ale modlitwa skierowana do Ducha Świętego, by

nas uświęcał, ożywiał, uzdrawiał, prowadził, przemieniał, uczył modli-

twy i miłości. Widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że potrzeba Kościołowi

powiewu Ducha Świętego. Dla wielu Kościół wydaje się nie nieatrak-

cyjny, nudny, bez życia. I trwają w Kościele bez wiary, ale z przyzwy-

czajenia albo szukają

Boga w innych rel i-

giach, okultyzmie, czy

u protestantów. Tam

gdzie są ludzie, którzy

proszą trzecią Osobę

Boską o zstąpienie,

następuje niesamowi-

te rel igi jne ożywienie.

Kościół na no-

wo się wypełnia

ludźmi zaanga-

żowanymi.

Ludźmi, którzy

na serio traktują

sakramenty,

ludźmi codzien-

nie modlącymi

się Pismem

Świętym i w co-

dziennym życiu

zauważającymi

działanie Ducha Świętego. I wtedy dzieją się cuda. Jeśl i chcesz tego

w swoim życiu, zachęcam do włączenia się do katol ickiej wspólnoty

charyzmatycznej. I proś, wołaj z wiarą: „Niech zstąpi Duch Twój!”

ks. Paweł Paliga

BOŻE CIAŁO W  NASZEJ PARAFII

niedzielny wieczór w  salce

nad zakrystią odbyła się pre-

zentacja filmu „Największy

z  cudów”. To porywający, pełnometra-

żowy film animowany, dający nowe

spojrzenie na cud, jakim jest Msza

Święta Kościoła katolickiego z  anioła-

mi i   demonami w  tle.

Fabuła skupia się na trzech osobach,

które spotykają się na tej samej Mszy Świę-

tej z powodu życiowych kryzysów,

z jakimi walczy każdy z nich. Msza

Święta nie jest dla nich niczym no-

wym, ale nie są w stanie zrozumieć

jej prawdziwego znaczenia. Pomoc

przychodzi ze strony aniołów stró-

żów, którzy pozwalają bohaterom

pojąć walkę dobra ze złem i cudowny

triumf wiary, który unaocznia się

podczas każdej Eucharysti i . To, cze-

go doświadczą w trakcie tej Eucha-

rysti i , zmieni ich życie na zawsze.

„Największy z cudów” po mistrzowsku

ukazuje niewidoczne aspekty wiary katol ic-

kiej. Dzięki swoim aniołom, bohaterowie

zaczynają rozumieć słowa papieża Bene-

dykta XVI, które znalazły się w wywiadzie

„Światło Świata”, jaki przeprowadził z nim

niemiecki dziennikarz Peter Seewald. Tak

mówił Ojciec Święty o Eucharysti i : „Tu dzie-

je się coś wyjątkowego. On tu jest. Ten,

przed którym padamy na kolana!”

Podczas Mszy modlimy się pośród ty-

sięcy aniołów. Święty Jan Chryzostom po-

wiedział: „Kiedy odprawiana jest Msza

Święta, sanktuarium wypełnione jest

niezliczoną liczbą aniołów, które uwiel-

biają Świętą Ofiarę oddawaną na ołta-

rzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych,

przy Mszy obecne są tysiące duchów,

które z  namaszczeniem chwalą swojego

Boga i   Pana”.

Jakże potężny dar otrzymaliśmy w Eu-

charysti i ! Aż trudno sobie wyobrazić, że

stała się ona tematem filmu. A jednak! - To

opowieść o pojednaniu z Bogiem. Współ-

czesny człowiek, wyobcowany przez po-

śpiech życia codziennego, odsuwa się od

rzeczy najważniejszych. Przytłoczony pro-

blemami egzystuje z dnia na dzień bez

świadomości transcendentnego znaczenia

życia. Z dala od duchowości. Niezdolny do

dostrzeżenia, że

problemy mają roz-

wiązanie, a nieroz-

wiązane prowadzą

do utraty wiary. Na-

si bohaterowie u początku opowieści re-

prezentują takich właśnie ludzi, którzy nie

umieją zobaczyć niczego innego poza

swoimi kłopotami.

Fi lm spełnia swoją funkcję, pomagając

ludziom ogarnąć Eucharystię całym

swym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Wszyscy uczestnicy seansu stwierdzil i ,

że każdy powinien ten fi lm obejrzeć, by

pogłębić rozumienie tego Największe-

go Cudu, który dzieje się codziennie

w każdym katol ickim kościele. Mam

nadzieję, że w tej 25 osobowej grupce

ludzi ten fi lm wyda owoce, że zapragną

przychodzić na Mszę Świętą nie tylko

w niedzielę.

Można go zobaczyć także pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=JT1 8moXUJyE

ks. Paweł Paliga

W

NAJWIĘKSZY Z  CUDÓW

DZIEJE SIĘ CODZIENNIE

UWIELBIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W

foto: Marek Sujecki
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Projekt uchwały „w  sprawie potępienia

wszelkich aktów nienawiści i   pogardy anty-

katolickiej" trafił do Sejmu. O przyjęcie

uchwały wnioskują posłowie Kukiz` 1 5, a jej au-

torem jest zbl iżony do ugrupowania Prawica RP

niezależny poseł Jan Klawiter. Projekt przypo-
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wiści antykatol ickiej", jakimi były atak nożownika
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Katolickie gazety

W  ciągu ostatniego roku zarówno „Gość Nie-

dzielny”, jak i   „Tygodnik Powszechny” odno-

towały wyraźny wzrost sprzedaży – ponad 3

proc. Są to jedyne tygodniki opini i na polskim

rynku, których sprzedaż wzrasta. „Gość Niedziel-

ny” od lat znajduje się na szczycie rankingu

sprzedaży tygodników opini i . Wykazuje średnią

cotygodniową sprzedaż ogółem na poziomie

1 1 9 tys. 1 73 egz. Na kolejnych miejscach rankin-

gu znalazła „Polityka” (spadek o 3,69 proc.),

„Newsweek Polska” (spadek o 1 5,46 proc.), „Sie-

ci” (-7,97 proc.), „Do Rzeczy” (-4,70 proc.).

Bp Pikus emerytem

Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus prze-

szedł na emeryturę, mimo iż wg prawa kano-

nicznego mógłby nadal pracować. - Od

pewnego czasu z upływem lat, stan mojego

zdrowia zaczął się pogarszać, głównie z przy-

czyn kardiologicznych i powypadkowych z prze-

szłości. Skutkuje to znaczną utratą moich sił

i stałym osłabieniem – napisał bp Tadeusz Pikus

w komunikacie do diecezjan podając powód

swej prośby do Papieża Franciszka o możliwość

przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Dramat rozwodów

Liczba rozwodów w  Polsce stanowi jedną

trzecią spośród zawieranych małżeństw

w  danym okresie czasu - podane GUS na

podstawie danych statystycznych. W 21 08 r.

zawarto nieco ponad 1 92 tys. związków mał-

żeńskich, a rozwiodło się prawie 63 tys. Ko-

rzystny jest fakt, że w 201 8 r. rozwodów było

o ponad 2 tys. mniej niż w 201 7 r. , a separacji

o 0,3 tys. mniej niż rok wcześniej. GUS zwraca

uwagę, że l iczba rozwodów w miastach jest

prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi.

Nowa jadłodzielnia na Woli

Nową jadłodzielnię otwarto w  Warszawie

przy ul. Smoczej 3. Jadłodzielnia będzie miej-

scem służącym nie tylko zapobieganiu marno-

wania żywności, ale również sprzyjającym

integrowaniu lokalnej społeczności - mówił pod-

czas otwarcia placówki 1 9 czerwca burmistrz

Woli Krzysztof Strzałkowski. Można w niej zo-

stawić żywność, ubrania, książki, sprzęty domo-

we i inne rzeczy.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

wigil ię Zesłania Ducha Świętego w wielu kościołach odbywa-

ją cię czuwania modlitewne. W naszym kościele wieczorem

modliła się wspólnota neokatechumenalna, natomiast w nie-

dzielę po Mszy Świętej wieczornej wraz z naszą scholą parafialną wo-

łal iśmy o pomoc z nieba. Nasza modlitwa oparta była głównie na

pieśniach, które dotykały wewnętrznie. Nie było to zwykłe śpiewanie

jakichś piosenek, ale modlitwa skierowana do Ducha Świętego, by

nas uświęcał, ożywiał, uzdrawiał, prowadził, przemieniał, uczył modli-

twy i miłości. Widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że potrzeba Kościołowi

powiewu Ducha Świętego. Dla wielu Kościół wydaje się nie nieatrak-

cyjny, nudny, bez życia. I trwają w Kościele bez wiary, ale z przyzwy-

czajenia albo szukają

Boga w innych rel i-

giach, okultyzmie, czy

u protestantów. Tam

gdzie są ludzie, którzy

proszą trzecią Osobę

Boską o zstąpienie,

następuje niesamowi-

te rel igi jne ożywienie.

Kościół na no-

wo się wypełnia

ludźmi zaanga-

żowanymi.

Ludźmi, którzy

na serio traktują

sakramenty,

ludźmi codzien-

nie modlącymi

się Pismem

Świętym i w co-

dziennym życiu

zauważającymi

działanie Ducha Świętego. I wtedy dzieją się cuda. Jeśl i chcesz tego

w swoim życiu, zachęcam do włączenia się do katol ickiej wspólnoty

charyzmatycznej. I proś, wołaj z wiarą: „Niech zstąpi Duch Twój!”

ks. Paweł Paliga

BOŻE CIAŁO W  NASZEJ PARAFII

niedzielny wieczór w  salce

nad zakrystią odbyła się pre-

zentacja filmu „Największy

z  cudów”. To porywający, pełnometra-

żowy film animowany, dający nowe

spojrzenie na cud, jakim jest Msza

Święta Kościoła katolickiego z  anioła-

mi i   demonami w  tle.

Fabuła skupia się na trzech osobach,

które spotykają się na tej samej Mszy Świę-

tej z powodu życiowych kryzysów,

z jakimi walczy każdy z nich. Msza

Święta nie jest dla nich niczym no-

wym, ale nie są w stanie zrozumieć

jej prawdziwego znaczenia. Pomoc

przychodzi ze strony aniołów stró-

żów, którzy pozwalają bohaterom

pojąć walkę dobra ze złem i cudowny

triumf wiary, który unaocznia się

podczas każdej Eucharysti i . To, cze-

go doświadczą w trakcie tej Eucha-

rysti i , zmieni ich życie na zawsze.

„Największy z cudów” po mistrzowsku

ukazuje niewidoczne aspekty wiary katol ic-

kiej. Dzięki swoim aniołom, bohaterowie

zaczynają rozumieć słowa papieża Bene-

dykta XVI, które znalazły się w wywiadzie

„Światło Świata”, jaki przeprowadził z nim

niemiecki dziennikarz Peter Seewald. Tak

mówił Ojciec Święty o Eucharysti i : „Tu dzie-

je się coś wyjątkowego. On tu jest. Ten,

przed którym padamy na kolana!”

Podczas Mszy modlimy się pośród ty-

sięcy aniołów. Święty Jan Chryzostom po-

wiedział: „Kiedy odprawiana jest Msza

Święta, sanktuarium wypełnione jest

niezliczoną liczbą aniołów, które uwiel-

biają Świętą Ofiarę oddawaną na ołta-

rzu. Oprócz aniołów stróżów wiernych,

przy Mszy obecne są tysiące duchów,

które z  namaszczeniem chwalą swojego

Boga i   Pana”.

Jakże potężny dar otrzymaliśmy w Eu-

charysti i ! Aż trudno sobie wyobrazić, że

stała się ona tematem filmu. A jednak! - To

opowieść o pojednaniu z Bogiem. Współ-

czesny człowiek, wyobcowany przez po-

śpiech życia codziennego, odsuwa się od

rzeczy najważniejszych. Przytłoczony pro-

blemami egzystuje z dnia na dzień bez

świadomości transcendentnego znaczenia

życia. Z dala od duchowości. Niezdolny do

dostrzeżenia, że

problemy mają roz-

wiązanie, a nieroz-

wiązane prowadzą

do utraty wiary. Na-

si bohaterowie u początku opowieści re-

prezentują takich właśnie ludzi, którzy nie

umieją zobaczyć niczego innego poza

swoimi kłopotami.

Fi lm spełnia swoją funkcję, pomagając

ludziom ogarnąć Eucharystię całym

swym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Wszyscy uczestnicy seansu stwierdzil i ,

że każdy powinien ten fi lm obejrzeć, by

pogłębić rozumienie tego Największe-

go Cudu, który dzieje się codziennie

w każdym katol ickim kościele. Mam

nadzieję, że w tej 25 osobowej grupce

ludzi ten fi lm wyda owoce, że zapragną

przychodzić na Mszę Świętą nie tylko

w niedzielę.

Można go zobaczyć także pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=JT1 8moXUJyE

ks. Paweł Paliga
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DZIEJE SIĘ CODZIENNIE

UWIELBIENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W

foto: Marek Sujecki



ks.  Dolindo Ruotolo, Przybądź Duchu Święty

W Duchu Świętym Bóg daje nam siebie jako Przyjaciel , Współpracownik, Uświęciciel . Z właściwą sobie przenikl i-

wością ks. Dolindo Ruotolo opisuje działanie Ducha Świętego w nas – Jego dary, owoce i błogosławieństwa. Po-

sługując się l icznymi obrazami i porównaniami, wprowadza nas w tajemnicę Trzeciej Osoby Boskiej.

Na podstawie www.kmt.pl

opracowała: Wiola Malan

Gdy raz modlił się na osobności, a byl i z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uwa-

żają Mnie tłumy?” Oni odpowiedziel i : „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś

z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział:

„Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówil i . I do-

dał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-

nych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśl i kto

chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Wiedzieć, kim jest Jezus Chrystus, to początek drogi. Pan Bóg objawia nam drogę

zbawienia wytyczoną przez Chrystusa. On przyjmując na siebie mękę i śmierć wynika-

jące z naszych grzechów, wchodzi w zmartwychwstanie, aby nas uniewinnić i obdaro-

wać nowym życiem.

dzisiejszej ewangeli i Jezus

pyta uczniów „A wy za kogo

Mnie uważacie?”. Uczniowie

przebywali z Jezusem już dłuższy czas.

Byl i świadkami Jego słów, życia, cudów

i przyszedł teraz czas, aby powiedziel i ,

kim dla nich jest Jezus.

My również jesteśmy z Jezusem jakiś

określony czas. Kilka, ki lkanaście, czy

kilkadziesiąt lat. Patrzymy na Jezusa.

U czymy się Jezusa. Mamy codzienny

dostęp do Niego: Pismo święte,

Eucharystia, modlitwa, życie duchowe,

rekolekcje, nasi bl iźni, wspólnota… i to

pytanie jest także do nas. A ty, za kogo

mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie?

Czy uznajesz mnie za swojego Pana

i Zbawiciela? Jak tylko trochę pomyślisz

to z pewnością szybko udziel isz

odpowiedzi na to pytanie, może nawet

zgrabnie posłużysz się katechizmową

regułką. Jezusowi jednak nie o to chodzi

i dlatego pyta dziś ciebie i mnie w sposób

bardzo konkretny: Za kogo mnie

uważasz? Kim dla ciebie jestem?

Poczekaj, nie odpowiadaj w pośpiechu,

pomyśl.

Po wyznaniu Piotra Jezus mówi

o cierpieniu. Uznać Jezusa swoim Panem

oznacza zgodzić się na całą drogę z Nim.

„Zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i iść

za Nim”. Jest zgodą na życie, w którym

jest cień krzyża. Ale przecież w życiu

każdego człowieka są trudne momenty.

Jezus nadaje im sens, prostuje nasze

ścieżki, naprawia relacje z bl iskimi.

Sprawia, że śmierć nie budzi w nas lęku

a raczej ciekawość spotkania z Nim.

Życie duchowe wymaga trudu,

cierpl iwości i codziennej pracy. Jednak na

tej drodze jest Bóg. Towarzyszy nam

dyskretnie i ingeruje, gdy widzi, że

jesteśmy gotowi, by iść dalej. A czasem

z kolei, gdy stoimy w miejscu, wpadamy

w marazm, pobudza mocniejszym

doświadczeniem, a nawet krzyżem,

cierpieniem. Jaka jest twoja wiara, pyta

dziś św. Jakub? Jak wierzysz? „Wierzę

w Jednego Boga, Ojca. . . ” – pewnie często

z innymi wypowiadasz te słowa. Ale gdy

opuścisz mury świątyni, jaka wtedy jest

twoja wiara? Wiara bez uczynków jest

martwa, mówi Jakub. Twój Bóg

przychodzi do ciebie w każdym

spotkanym człowieku i pyta o twoją wiarę.

Przychodzi w tym smutnym, który

potrzebuje twojego uśmiechu. W tym

samotnym, który prosi o odrobinę czasu

i zainteresowania z twojej strony. Tym

autentycznie głodnym i spragnionym,

który wyciąga dłoń o praktyczną pomoc.

Wiara żywa rodzi dobre czyny. Wiara

żywa zaprowadzi cię do drugiego

człowieka i zobaczysz w nim Jezusa

pytającego: Kim dla ciebie jestem?

Grażyna Karwowska

NUMER 335 • Dwunasta Niedziela Zwykła • 23 czerwca 201 9 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (9, 1 8-24)

CZYTAJ W NUMERZE

BOŻE CIAŁO W NASZEJ PARAFII

NAJWIĘKSZY Z CUDÓW DZIEJE SIĘ CODZIENNIE

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 335

CZYTANIA NIEDZIELNE:

ZA 1 2,1 0-11 ;1 3,1 ;

PS 63,2.3-4.5-6.8-9;

GA 3,26-29;

ŁK 9,23;

ŁK 9,1 8-24
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Ważne pytanie

Życie duchowe

wymaga trudu,

cierpliwości i co-

dziennej pracy.

1 . 23.06 - niedziela, dziękujemy za przygotowanie

ołtarzy na Boże Ciało, za udział w procesji

asystom i wszystkim parafianom,

- trwa oktawa Bożego Ciała, zapraszamy.

- Konferencja Episkopatu Polski, z uwagi na

popełnione świętokradztwa, wzywa do

publicznego przebłagania Boga, przez

odśpiewanie: „Święty Boże(”;

2. 24.06 - poniedziałek, uroczystość św. Jana

Chrzciciela, o g. 1 8.00 Msza św. zbiorowa

za solenizantów;

3. 27.06 - czwartek, zakończenie oktawy

Bożego Ciała, poświęcenie wianków;

4. 28.06 - piątek, uroczystość Najświętszego

Serca Pana Jezusa, odpust zupełny za

publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia;

5. 29.06 - sobota, uroczystość św. Apostołów

Piotra i Pawła, odpust zupełny dla

posługujących się dewocjonaliami

poświęconymi przez Ojca Świętego lub

Biskupa,

- taca na daninę Piotrową.

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

TYGODNIK PARAFIALNY NR 335
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„Największy dar”

21 lipca 201 9 godz. 1 8:00, Dobre Miejsce

ul. Dewajtis 3 wej. B Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki

„Największy Dar" w Dobrym Miejscu. Premiera i dystrybucja w blisko

40 krajach, pełne sale kinowe i będąca pod ogromnym wrażeniem pu-

bl iczność. Najnowszy fi lm Juana Manuela Cotelo, któremu sławę

przyniosła kultowa już „Ziemia Maryi”, zaskakuje, oczarowuje i dostar-

cza widzom wielu emocji . Spotkanie fi lmowe poprowadzi o. dr Marek

Kotyński CSsR, fi lmoznawca, teolog duchowości jak również wykładowca PWTW.

Przebaczenie nigdy nie prowadzi do smutku, ale do radości i pokoju! W swoim najnowszym filmie Manuel Co-

telo opowiada wspaniałe, prawdziwe i współczesne historie o pojednaniu z całego świata. W praktyczny sposób

udowodniają one, że przebaczenie jest w stanie przemóc wszystko to, co wydaje się niewybaczalne: od kłótni mię-

dzy młodymi ludźmi czy sporów w rodzinie… aż po brutalne zabójstwa w krajach ogarniętych wojną.

„Największy Dar” to wielka i niezwykła opowieść o mocy przebaczenia. Historie pokazane w filmie są wręcz

nieprawdopodobne, a jednak wydarzyły się naprawdę.

http://dobremiejsce.org/

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów


