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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

„Żniwo wprawdzie wielkie, 
ale robotników mało; pro-
ście więc Pana żniwa, 

żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki.” To wezwanie 
słyszymy dzisiaj w ewangelii. Co 
oznacza słowo „żniwo?” Otóż, tym 
żniwem są otaczający nas ludzie 
a więc można powiedzieć, że jest 
to cały świat, bo na całym świecie 
żyją ludzie, którzy potrzebują zba-
wienia. A kim są robotnicy? Najpro-
ściej byłoby myśleć, że tu chodzi  
o osoby duchowne, że to nie do 
nas, zwykłych ludzi, zajętych każde-
go dnia mnóstwem ważnych spraw.  
A jednak to do nas, bo tak naprawdę 
to każdy, kto przyjął chrzest i wstąpił 
do wspólnoty Kościoła jest powoła-
ny do odpowiedzi na to wezwanie. 
Każdego obowiązuje przykazanie 
miłości Boga i bliźniego. Wypełnia-
nie tego przykazania nie jest proste, 
ale z Bożą pomocą możliwe. Trzeba 

tylko poważnie traktować wiarę i Tego, w które-
go wierzymy. Zachowując przykazania, stajemy 
się świadkami Boga a więc tymi robotnikami.
 Dlaczego Jezus mówi,że robotników jest 
mało? Przecież ochrzczonych jest na świe-
cie bardzo dużo! A każdy z nich powinien być 
świadkiem, uczniem Chrystusa! I tutaj widzi-

my smutną rzeczywistość. Ludzie ochrzczeni 
żyją tak, jakby nie wierzyli w Boga. Nie przyj-
mują przykazań. Natomiast często dyskutują  
z Bogiem nad sensem niektórych z nich. I jeśli 
dyskutują, to jeszcze nie jest najgorzej. Naj-
częściej po prostu odrzucają te przykazania bo 
sami wiedzą lepiej, co mają robić.Do czego to 
prowadzi? Jeśli nie prawo Boże będziemy mieć 
w sercach i sumieniach, to swoje prawo wyryje 
tam ktoś inny. A będzie to prawo śmierci. Po-

dyktuje je nam szatan. W prawie tym wolno za-
bijać, wolno nienawidzić, wolno wykorzystywać 
innych, dla własnych korzyści, można manipu-
lować ludźmi, manipulować regułami i prawami 
ludzkimi. We współczesnym świecie tylko nie-
wielka część ochrzczonych żyje, a raczej stara 
się żyć w zgodzie ze swoją wiarą. Reszta nawet 
nie wie w co wierzy, jakie są przykazania Boże, 
kościelne, nie zna Biblii. Skoro nie zna, to jak 
ma wierzyć? Skoro nie zbliża się do Boga, to 
jak ma Go znać i kochać? Niech więc nie dziwi 
nas ciągłe nawoływanie Jezusa o nowych ro-
botników. Z jedną uwagą. Współcześni ucznio-
wie muszą wejść w osobistą, głęboką relację  
z Bogiem. Gdy po ziemi chodził Jezus, ucznio-
wie w sposób naturalny nawiązywali z Nim 
głęboką więź. Przecież żyli obok Niego, żyli jak 
On przez trzy lata. Jezus przekazywał im bez-
pośrednio całą prawdę o sobie i swoim Ojcu. 
Takiego kontaktu osobowego nie da się niczym 
zastąpić. Toteż pierwsi uczniowie żyli Chrystu-
sem! Znali oblicze Ojca, bo poznali Jezusa. 
Stąd  moc w ich działaniu. My mamy ich naśla-
dować i wtedy możemy oczekiwać cudów.

Grażyna Karwowska

Pan Jezus każdemu daje szansę przyjęcia swojej nauki. By nam w tym pomagać, wysyła swoich 
uczniów, z zadaniem przygotowania powołanych do przyjęcia Bożego Słowa i Jezusa, który podąża 
za swoimi uczniami. Posłani przychodzą z Bożym pokojem, który otwiera serca na przyjęcie Dobrej 
Nowiny. Otwarcie się na Boga zmienia radykalnie ludzkie życie.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 66,10-14c); 
(Ps 66,1-3.4-7.16.20); 
(Ga 6,14-18); 
Aklamacja (Kol 3,15a.16a); 
(Łk 10,1-12.17-20);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (10, 1-12)

NUMER 337 • Czternasta Niedziela Zwykła • 7 lipca 2019 r.

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje 
żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sanda-
łów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój 
temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, po-
wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją 
zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 
co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 
Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, 
że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

CZY TO WEZWANIE JEST DO CIEBIE?

POZNAJEMY DEKANAT LASECKI - CZ. 6
RELACJA Z FRONTU 3

Ludzie ochrzczeni żyją 
tak, jakby nie wierzyli w 

Boga. Nie przyjmują przykazań. 
Natomiast często dyskutują z 
Bogiem nad sensem niektórych 
z nich.
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MŁODZI W WARSZAWIE MOGĄ 
STARAĆ SIĘ O STYPENDIA 
Do końca lipca młodzi warszawiacy mogą 
starać się o Stypendium m.st. Warszawy  
im. Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski przyjmuje Centrum Myśli Jana Pawła 
II, które jest operatorem stypendiów. Młodzi 
mogą otrzymać od 200 do nawet 1500 zł mie-
sięcznie. W ramach tego największego samo-
rządowego programu stypendialnego w Pol-
sce wsparcie finansowe otrzymują uczniowie 
i studenci, którzy mimo stosunkowo skromnyc 
h warunków materialnych uzyskują dobre wy-
niki w nauce oraz wykazują się dodatkowo ak-
tywnością artystyczną, sportową, społeczną 
lub naukową. Stypendium m.st. Warszawy im. 
Jana Pawła II jest dla każdego, kto uczy się w 
Warszawie i spełnia kryteria formalne dopusz-
czające do udziału w konkursie.

STUDIA TEOLOGII W SYSTEMIE 
,,BLENDED LEARNING” 
Oprócz niestacjonarnych studiów magister-
skich z teologii, Papieski Wydział Teologiczny 
w Warszawie ma wśród swoich propozycji 
formę mieszaną (tzw. blended-learning). 
Jest ona odpowiednia dla wszystkich, którzy  
z powodu pracy zawodowej, czy miejsca za-
mieszkania nie mogą często przyjeżdżać na 
uczelnię.
PWTW proponuje tym osobom sześcioletnie 
studia kształcenia na odległość. Studenci 
uczestniczą w trzech pięciodniowych sesjach 
w ciągu roku, a pozostałe materiały otrzymują 
za pośrednictwem platformy e-learningowej.

WATYKAŃSKI DOKUMENT  
O GENDER
„Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą 
o drodze dialogu na temat kwestii gender  
w edukacji” - to tytuł opublikowanego 10 
czerwca przez Kongregację ds. Edukacji 
Katolickiej nowego dokumentu dotyczącego 
ludzkiej płciowości. Właśnie ukazało się jego 
tłumaczenie na język polski.
Na stronie archidiecezji warszawskiej opu-
blikowano pełną treść polskiego tłumaczenia 
dokumentu.

EWANGELIZACJA NADMORSKA
W dniach 14-28 lipca ewangelizatorzy ponio-
są Ewangelię na plaże i ulice nadmorskich 
miast. Można do nich dołączyć i przeżyć 
ubogie, lecz ciekawe rekolekcje. Od kilku lat 
w diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej odbywa 
się Ewangelizacja Nadmorska, która nazy-
wana jest także „Ewangelizacją na żebraka”. 
Nazwa ta ma związek z jej charakterem, po-
nieważ wędrowni misjonarze wyruszają na 
plaże i ulice miast bez jedzenia, zapewnio-
nych noclegów oraz pieniędzy.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII POZNAJEMY DEKANAT LASECKI - CZ. 6

Tuż po zakończeniu roku szkolnego na 
ostatniej zbiórce ministrantów odwie-
dziliśmy jedyne sanktuarium w naszym 

laseckim dekanacie - Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Tam czekał 
na nas bardzo sympatyczny Ks. Maciej Krzy-
wiński SAC, który opowiedział nam o tym miej-
scu i o pallotynach. 

           Co to jest sanktuarium? To kościół, w którym 
w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. 
Do kościoła wyniesionego do rangi sanktuarium 
dostęp musi być swobodny, co oznacza, że jest 
on cały dzień otwarty. Kodeks Prawa Kanonicz-
nego dzieli sanktuaria erygowane ze względu 
na władzę, która je ustanowiła: diecezjalne 
(erygowane przez biskupa diecezjalnego), na-
rodowe (przez Konferencję Episkopatu), mię-
dzynarodowe (przez Stolicę Apostolską). Dnia  
6 kwietnia 1997 r. Ksiądz Prymas Józef Kar-
dynał Glemp podniósł kościół pod wezwaniem  
Miłosierdzia Bożego do rangi Archidiecezjalne-
go Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 Ale zacznijmy od początku. Pracę duszpa-
sterską na terenie Ołtarzewa i Ożarowa zapo-
czątkowali księża pallotyni, którzy przybyli tutaj 
w roku 1927. W Parku Towarzystwa Miłośników 
Ołtarzewa stał dworek pp. Kacprzyckich, którzy 
część tego dworku oddali na kaplicę. To w niej 
pallotyni zaczęli prowadzić działalność duszpa-
sterską i katechetyczną dla mieszkańców Ołta-
rzewa, Ożarowa oraz przyległych wiosek. Była 
to filia kościoła parafialnego w Żbikowie.

 Parafia ołtarzewska została erygowana  
w roku 1939 dekretem arcybiskupa Stanisława 
Galla przy kaplicy w parku ołtarzewskim.  Jed-
nak w tymże samym roku na początku działań 
wojennych kaplica została całkowicie zniszczo-
na. Odtąd miejscem modlitwy stała się jedna  
z sal w Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Pallotynów (obecny refektarz) zamienio-
na na kaplicę, podczas gdy cały gmach został 
zajęty przez okupanta na szpital dla rannych żoł-
nierzy niemieckich. W tym samym czasie urzą-
dzono również kaplicę w domu p. Walerii Karcz-
marskiej przy ul. Zamojskiego. Odprawiano też 
Msze Święte w świetlicy Huty Szkła w Ożarowie.
 Po zakończeniu działań wojennych Kuria 
Metropolitarna otrzymała w Ożarowie plac pod 
budowę kościoła. Na tym placu (dziś jest tu 
boisko Szkoły im. W. Pallottiego) wybudowano 
drewniany barak, który w roku 1946 został po-
święcony przez ks. bpa Zygmunta Choromań-
skiego. Opiekę duszpasterską objęli księża 
diecezjalni. Barak ten służył jako miejsce kultu 
aż do roku 1986, pełniąc funkcję kościoła para-
fialnego.
 Dnia 1 stycznia 1971 roku parafię pod we-
zwaniem Św. Stanisława Kostki w Ożarowie Ma-
zowieckim objęli księża pallotyni. W 1977 roku 
przedstawiono na ręce wojewody warszawskie-
go prośbę o wydanie zezwolenia na podjęcie 
budowy kościoła. Jego Eminencja Ksiądz Kar-
dynał Stefan Wyszyński  - ówczesny Prymas 
Polski parafię ożarowską powierzył na stałe 
księżom pallotynom. Od tego momentu pallo-
tyni rozpoczęli bezpośrednie przygotowania do 
budowy świątyni, która miała stać się wotum 
wdzięczności za ocalenie Sto-
warzyszenia Apostolstwa Ka-
tolickiego oraz całej Ojczyzny 
z nawałnicy drugiej wojny świa-
towej. W tymże roku 1977 rozpoczęto budo-
wę nowej plebani i kościoła. W roku 1980 odbyła 
się uroczystość położenia kamienia węgielnego, 
poświęconego przez Papieża Pawła VI. Doko-
nał tego Ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Pry-
mas Polski. W roku 1985 do pełnienia funkcji 
liturgicznych został przygotowany kościół dolny 
pod wezwaniem NMP Matki Emanuela. Kościół 
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POZNAJEMY DEKANAT LASECKI - CZ. 6 RELACJA  
Z FRONTU 3
Procesja Bożego Ciała to jedna ze sposob-
ności, aby świadczyć o wierze. Oświadcze-
nie takie niesie za sobą obowiązek godnej 
reprezentacji wiary.

Drogi Bracie,

Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy, choć fizycznie 
jesteśmy niedaleko od siebie. Obaj jesteśmy bo-
wiem na tym samym froncie.

Jeszcze nie tak dawno przeszła parada wojskowa, 
w tym mój oddział, ulicami pobliskiej miejscowości. 
Dumnie kroczyliśmy wyprostowani, wypinając do 
przodu swoje piersi, świadomi zadania jakie przy-
szło nam wypełnić. Tam samo jak każdy bierzmo-
wany, powołani do życia dążącego do świętości, 
mając w głowie tylko jedno – powołanie do bycia 
Synem Boga Żywego, szukając tego co boskie.

Nie wiem na jakim etapie rozwoju obecnie jesteś, 
na tej ścieżce powołania, ale modlę się, abyś się 
nie potknął i nie upadł. Chociaż każdy bierzmo-
wany otrzymał dar Ducha, o którym napisane jest  
w Piśmie. Dar, który pozwala z odwagą występować 
przed innymi i mówić do innych w imieniu Boga.

Dar ten jest niestety problemem, gdy go nadużywa-
my, bo przyzwyczajeni do określonego odważnego 
świadczenia o Bogu, czynić możemy to samo, lecz 
bez Jego natchnienia. Odważna mowa, adreso-
wana wobec innych nakazowo, ma wtedy wymiar 
bolesny dla innych. Nie trzeba dokonywać rękoczy-
nów, aby ranić. Wystarczy słowo.

Pomny tego ryzyka, sam unikam wskazywania 
innym co mają czynić, ponieważ wiem, że Duch 
prowadzi każdego chrześcijanina, wyjaśniając to co 
trzeba wyjaśnić we właściwym momencie. Wystar-
czy pouczenie i wezwanie do poszukiwania Bożej 
Moralności, aby Duch wsparł osobę, zagubioną  
w jakikolwiek sposób. Musi tylko zapragnąć.

Miej zatem baczenie, aby świadczyć z odwagą  
i dumą o Bogu, ale zachowuj powściągliwość, ma-
jąc na względzie nieodpowiedni nadmiar, co do Złe-
go prowadzi. Skromność, uniżenie i poszukiwanie 
zrozumienia zachowań innych – służy tu pomocą. 
Zrozum, że piszę to w trosce o Ciebie, jak i o dobre 
życie rodziny i wspólnoty.

Mam nadzieję, że godnie reprezentujesz nasze 
wojska i nie zmieniłeś strony barykady, gdyż miał-
bym wówczas dylemat jak potraktować to wsparcie 
sił nieprzyjacielskich…

Twój zmartwiony brat, 
Grzegorz 

górny zaś został ukończony i konsekrowany  
w roku 1989 przez Prymasa Polski Kardynała 
Józefa Glempa. 
         Charakterystycznym elementem Sanktu-
arium jest ogromny, podświetlany od wewnątrz, 
barwny witraż na frontonie świątyni. Jest to 
największy w Europie i drugi, 
co do wielkości, na świecie wi-
traż przedstawiający Chrystusa Pantokratora. 
Przed kościołem znajduje się wieża z czterema 
dzwonami. Na prawo od sanktuarium stoi na ni-
skim cokole figura Jana Pawła II, trzymającego 
na ręku dziecko. Świątynia jest dwupoziomowa 
składająca się z kościoła górnego i dolnego. 
 Witraż w prezbiterium kościoła górnego 
uosabia Chrystusa Zmartwychwstałego. Po-
lichromie z prawej strony witraża przedstawiają 
postacie biblijne zmierzające do Niego. W kapli-
cy Jezusa Miłosiernego znajdują się relikwie św. 
Faustyny.

 W kościele dolnym wystrój i symbolika 
nawiązują do Starego Testamentu. Jednym  
z elementów jest witraż przedstawiający węża 
oplecionego wokół drzewa poznania dobra  
i zła. Inne fragmenty wystroju kościoła dolne-
go nawiązują do symboliki osoby i przymiotów 
Matki Boskiej.
 Architektami byli: Franciszek Bednarz, 
Leszek Klajnert, Janusz Maliszewski. Witraże 
wykonali: Michał Zaborowski, Andrzej Janota. 
Prace stolarskie: Ryszard Soroka. Konsultan-
tem ze strony Stowarzyszenia Księży Palloty-
nów był ks. prof. Stanisław Kobielus. 
 Zapraszamy do odwiedzenia tego szcze-
gólnego miejsca na mapie naszego dekanatu.
https://www.sanktuariummilosierdzia.pl/
http://www.pallotyni.pl/

Ks. Paweł Paliga



Po wakacjach 8 września  
w naszej parafii 
odbędzie się czwarty  
odpustowy piknik rodzinny,
 na który już serdecznie zapraszamy  
od godz 16.00. 

Zapraszamy także do włączenia się wolintariacko w organizację pikniku.
Zaangażowac się można na różne sposoby:
-  przynosić do zakrystii nowe zabawki, książki, art. plastyczne itp, które będą nagrodami w konkursach.
-  zaprezentować się na piknikowej scenie z dobrowolnym występem (prosimy o wcześniejsze zgłaszanie u księży)
- przynosić słodkie wypieki w dniu pikniku
- pomóc przy rozkładaniu namiotów, sceny i stołów dzień przed piknikiem
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się u księży. 

2019
BLIZNE

PARAFIALNY
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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.  07.07 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie 
adoracja Najświętszego Sakramentu i proce-
sja, zapraszamy asysty

2.  08.07 - poniedziałek, wspomnienie św. Jana  
z Dukli

3.  11.07 - czwartek, święto św. Benedykta patro-
na Europy

4.  12.07 - piątek, wspomnienie św. Brunona 
Bonifacego

5.  13.07 - sobota, wspomnienie św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta, o g. 18.00 
modlimy się w intencji KŻR

Pol’and’Rock Festival 2019  
Przyjaciele Jezusa zapraszają
Przyjaciele Jezusa to inicja-
tywa ewangelizacyjna. Hasło 
tegorocznej akcji to: „Jesteście 
przyjaciółmi moimi”. Jest ona 
kontynuacją Przystanku Jezus, 
który wcześniej odbywał się 
podczas trwania Pol`and`Rock 
Festival. 

- Pol`and`Rock Festival trwa 
od 1 do 3 sierpnia - mówi 
ksiądz Piotr Juckiewicz. - Natomiast specyfiką tego czasu jest to, że młodzież zjeżdża się  
tam dużo wcześniej. Stąd i my chcemy być wcześniej. Zapraszamy do udziału w terminie od 
31 lipca do 3 sierpnia. Będziemy znajdować się w niedalekim sąsiedztwie pola festiwalowego. 
Stanie krzyż, który będzie nas wyróżniał, scena, pole namiotowe. Zapraszamy osoby pełno-
letnie, które chcą się podzielić swoją relacją z Panem Bogiem. Obligatoryjna jest też zgoda 
duszpasterza. 

Oficjalne rozpoczęcie planowane jest na środę, 31.07 o godzinie 18.00, Mszą św. w kościele  
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie. Tego samego dnia od rana można 
już rozbijać namioty na placu przy ul. Milenijnej, niedaleko pola Pol’and”Rock Festival, a znakiem 
rozpoznawczym będzie krzyż. Zakończenie nastąpi 03 sierpnia również Mszą Św. o 18.00. 

www.chrzescijanskiegranie.pl


