
Pakiet nowe życie - ks. Mariusza Rosika

Trafić na książkę, która w sposób przystępny i miejscami nawet żartobl iwy przybliży nas do Chrystusa, wcale nie jest tak

łatwo. Dlatego książka – „Pakiet nowe życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi" ks. Mariusza Rosika -

powinna znaleźć się na naszej l iście książek do przeczytania.

Jest niesamowita! Otwiera oczy na tyle różnych kwesti i . Czyta się ją jednym tchem. W pewien sposób na nowo po-

znajemy św. Pawła z Tarsu, dzięki któremu odkrywamy kolejne dary, które otrzymamy, gdy zaufamy Jezusowi.

Ks. Rosik przypomina nam historie nie tylko z Nowego Testamentu, ale także ze Starego i w łatwy sposób je omawia,

zwraca uwagę na niektóre słowa, które może nam „laikom", by uciekły. Przywołuje anegdoty, postacie świętych, czy histo-

rie z życia wzięte, wszystko po to, by ukazać kolejne dary. Przypomina rzeczy wydawałoby się podstawowe, a o których

potrafimy zapominać w codzienności i zabieganiu.

https://www.gosc.pl/doc/5820063.Pakiet-nowe-zycie

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni

Go śledzil i . Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miej-

sca wybieral i . Tak mówił do nich: «Jeśl i cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by

czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto

was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie

ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Nasz Pan, Jezus Chrystus zajął ostatnie miejsce, abyśmy wszyscy mogli być blisko Niego.

Kocha wszystkich, nikogo nie sądzi nie poniża, bo oddał życie za każdego człowieka. Za-

prasza nas, byśmy naśladowali Go w relacji z innymi ludźmi. Chce, abyśmy w każdym czło-

wieku umieli dostrzec dziecko Boże, które On odkupił. Uczy nas zajmować ostatnie miejsce.

udejczycy pogardzali ludźmi, którym

się nie powiodło. Do takich należel i

ludzie ubodzy, chorzy. Wywyższanie

się polega na pogardzaniu ludźmi, którzy są

słabsi od nas. Oni potrzebują pomocy, a spo-

tyka ich odrzucenie. Takiej pomocy nie po-

trzebowali ludzie, których w dzisiejszej

Ewangeli i gospodarz zaprosił na wspólny po-

siłek z Jezusem. Jak wygląda to dzisiaj? Ko-

go zapraszamy do naszych domów? Jaki jest

nasz stosunek do tych, którym się nie w życiu

powiodło?

Telewizja, szkoła, praca, Kościół, pol ity-

ka - prawie każdy element naszego życia jest

naznaczony współzadownictwem. Prawie

wszystko się kręci wokół bycia najlepszym,

bycia pierwszym, albo przynajmniej bycia

wśród tych co się l iczą. Każdy z nas chce

skończyć dobrą szkołę, mieć dobrą pracę,

awansować, mieć wspaniałą rodzinę, bez-

pieczną przyszłość. I nie ma w tym nic złego,

jeśl i zachowujemy właściwą hierarchię warto-

śći w życiu. Jeśl i Bóg jest na pierwszym miej-

scu, wszystko jest na swoim miejscu. Jezus

nie gani chęci bycia najlepszym, nie zabrania

odnoszenia sukcesów. On przestrzega nas

przed zapatrzeniem się w siebie, nawołuje

nas do pokory. Im więcej mamy, im więcej

znaczymy tym łatwiej jest nam pokładać na-

dzieję w sobie, zapominać o Tym, który mam

to wszystko dał, stwarzając sprzyjające oko-

l iczności. I trudniej o pokorę. Osoba, która

wchodząc na ucztę biegnie do najlepszego

miejsca myśli głównie o sobie, ocenia innych

jako gorszych, mniej ważnych od siebie.

Jezus namawia dziś do zajmowania

ostatnich miejsc. Ale ważne są też intencje

z powodu których zajmujemy ostatnie miej-

sca. Czy zauważyliście, że w kościele, ale

nie tylko, w pierwszej kolejności zajmowane

są miejsca najbl iżej drzwi. Nie chodzi o to,

aby szybko zniknąć po Eucharysti . Jezus

chce, abyśmy tworzyl i wspólnotę. Nie unikal i

jedni drugich. Ale przeciwnie, poznawali się

wzajemnie, poznawali swoje potrzeby, wspo-

magali sie nawzajem. Czyli chodzi o nasze

intencje. Czy kieruje naszym postępowaniem

pokora czy pycha? W istocie pokora i pycha

to postawa człowieka względem Boga. Poko-

ra polega na oddaniu pierwszeństwa Bogu,

a pycha na zajęciu pierwszego miejsca dla

siebie. Chcesz wyprawić przyjęcie? Nie za-

praszaj tych, którzy potrafią sobie sami do-

brze radzić i w życiu nie zginą. Zaproś tych,

którzy sami nic nie mogą, nie mają możliwo-

ści, nie potrafią ci się odwdzięczyć. Będziesz

wtedy podobny do Boga, który potrafi darmo

i wielkodusznie dawać, bo jest miłosierny dla

słabych. Oczywiście przyjęcie nie musi być

rozumiane dosłownie. Czasem wystarczy

życzl iwa rozmowa, aby drugi człowiek poczuł

się lepiej.

Właśnie taka jest metoda Pana Boga

i ekonomia zbawienia: jeśl i Mi zaufasz i oka-

żesz pokorę, możesz otrzymać wszystko, co

chcesz, a nawet więcej, niż potrafisz sobie

wyobrazić. Jeśl i natomiast spróbujesz obyć

się beze Mnie i zechcesz sam zdobywać so-

bie życie wieczne, będziesz podobny do

owego zarozumiałego faryzeusza, który ze

wstydem musiał ustąpić pierwszego miejsca,

które samowolnie sobie zajął.

Grażyna Karwowska
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CZYTAJ W NUMERZE

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

KEP DO RODZICÓW

POLSKA POD KRZYŻEM

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:

SYR 3,1 7-1 8.20.28-29;

PS 68,4-7.1 0-11 ;

HBR 1 2,1 8-1 9.22-24a;

AKLAMACJA MT 11 ,29ab;

ŁK 1 4,1 .7-1 4
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Miejsce przy stole

Właśnie taka jest metoda

Pana Boga i ekonomia

zbawienia: jeśli Mi zaufasz i oka-

żesz pokorę, możesz otrzymać

wszystko, co chcesz, a nawet wię-

cej, niż potrafisz sobie wyobrazić.

1 . 01 .09 - pierwsza niedziela miesiąca,

po sumie adoracja i procesja,

- 80 rocznica wybuchu I I wojny światowej,

modlimy się za poległych w obronie Ojczyzny.

- Babice, g. 1 9.00 korowód polonezowy,

obowiązują stroje odświętne lub historyczne.

2. 02.09 - poniedziałek, rozpoczęcie roku

szkolnego, zapraszam do skorzystania

z sakramentu pokuty i pojednania,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji zmarłych

poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach.

3. 03.09 - wtorek, wspomnienie św. Grzegorza

Wielkiego.

4. 05.09 - pierwszy czwartek miesiąca,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji Wspólnoty

Krwi Chrystusa i o powołania.

5. 06.09 - pierwszy piątek miesiąca,

- spowiedź od 1 7.1 5,

- zachęcamy dzieci do podjęcia nowenny

9 pierwszych piątków miesiąca,

- po Mszy św. o g. 1 8.00 nabożeństwo do

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

- adoracja Najświętszego Sakramentu

do g. 21 .00 w intencji dzieci i naszej Ojczyzny.

6. 07.09 - pierwsza sobota miesiąca,

- o g. 1 7.00 nabożeństwo w intencji

wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP,

- g. 1 8.00 Msza św.

7. 08.09 - niedziela,

- obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego

i nasion,

- taca na Seminarium Duchowne

- po Mszy św. o g.1 0.30 spotkanie dzieci

i rodziców przed I Komunią św.,

- g. 1 2.00 suma odpustowa,

- g. 1 6.00 piknik rodzinny.

8. 1 4.09 - sobota, wydarzenie Polska pod

Krzyżem. Święty Jan Paweł I I nawoływał:

Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na

co dzień podejmować krzyż i odpowiadać

na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie

pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane

w waszych sercach, w życiu społecznym

czy rodzinnym. Chcemy zorganizować

wyjazd z naszej Parafi i , chętnych prosimy

o zgłaszanie się w zakrysti.

9. Zapraszamy do parafialnego punktu

sprzedaży, można nabywać dewocjonalia,

książki, podręczniki do religi i .

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 339

J

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów
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Rocznica wojny

Dnia 1 września we wszystkich kościołach

odbędą się modlitwy w  intencji pokoju .

W sanktuarium w Niepokalanowie będzie jej

przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Rozpocznie

się o godz. 1 3.00. Dokładnie przed rokiem

1 września Niepokalanów został ósmym na

świecie Centrum Modlitwy o Pokój. Jego ser-

cem jest kaplica wieczystej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu – Kaplica Pokoju, do której

ołtarz zaprojektowała pracownia Mariusza i Ka-

mila Drapikowskich.

„Uratu

ję Cię”

Caritas Polska – największa organizacja do-

broczynna w  Polsce – uruchomiła specjalny

program charytatywny. W serwisie URATUJE-

CIE.PL zbieramy pieniądze dla osób chorych

i dotkniętych przez los, którzy potrzebują szybkiej

reakcji , pi lnego ratunku. Nowa platforma pozwala

na łatwe i bezpośrednie pomaganie osobom do-

świadczonym przez choroby, wypadki i tragiczne

zdarzenia. Przejrzysta i intuicyjna w nawigacji

strona internetowa pozwala na bieżąco śledzić

historie ratowanych osób, ich potrzeby i stan

zbiórek. Zespół serwisu jest w stałym kontakcie

z podopiecznymi, w efekcie czego informuje o ich

aktualnej sytuacji , a także formach angażowania

się lokalnej społeczności w pomoc.

Francuskie niepokoje

We Francji szykuje się kolejna rewolucja.

Wbrew opini i ogromnej większości społeczeń-

stwa, ugrupowanie Emmanuela Macrona przy-

gotowuje prawo o zapłodnieniu „in vitro bez ojca”

przeznaczone dla par lesbijskich. Rewolucyjne

prawo ma trafić do Zgromadzenia Narodowego

24 września. Według przeprowadzonych w lutym

przez IFOP badań, sprzeciwia się temu 82 proc.

Francuzów. W zwołanych przez prezydenta sta-

nach generalnych na temat bioetyki przeciw no-

wemu prawu wypowiedziało się ponad 90 proc.

uczestników. Uliczne protesty zapowiedziały już

organizacje rodzinne. Pierwsza mega demon-

stracja w Paryżu została zaplanowana na 6 paź-

dziernika. .

Nowy rok szkolny

W  tym roku w  archidiecezji warszawskiej

będzie pracować 950 katechetów: 230 księ-

ży, 1 70 sióstr zakonnych oraz 590 świeckich.

Na spotkaniu z katechetami kard. Kazimierz

Nycz zwrócił uwagę na kilka aktualnych proble-

mów. – Trwajcie na tym ważnym ewangelizacyj-

nym posterunku Kościoła, bo to od nas zależy,

co przekażemy młodym ludziom, w sensie wie-

dzy, jak i ewangelizacyjnego spotkania z mło-

dym człowiekiem – podkreśl i ł. Kard. Nycz

odniósł się również do problemu związanego

z wprowadzeniem w szkołach zajęć z edukacji

seksualnej oraz do zbliżającej się beatyfikacji

Prymasa Tysiąclecia.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

„Unplanned”(Nieplanowane) – film o nawróconej

aborcjonistce Abby Johnson, która niegdyś kierowała jedną z naj-

większych amerykańskich kl inik aborcyjnych, bi je rekordy popularności

w USA. Mimo nieprzychylnego nastawienia dystrybutorów i wielu kryty-

ków filmowych, pełnometrażowa produkcja okazała się nie tylko hitem

kasowym, lecz tytuł ten już w pierwszym tygodniu sprzedaży zajmuje

pierwsze miejsce wśród fi lmów DVD oferowanych przez sklep Amazon.

W filmie, który w Polsce zobaczyć będzie można w kinach jesienią tego

roku, występuje Ashley Bratcher w roli szefowej teksańskiej fi l i i abor-

cyjnego giganta Planned Parenthood. Produkcja kosztowała 6 mln do-

larów, a po 1 9 tygodniach wyświetlania jej w 1 500 kinach w USA

zarobiła prawie 1 9 mln dolarów. Dochodzą do tego nieobjęte statystyką

zyski z pokazów za granicą.

Tymczasem sukces kinowy przełożył się także na sprzedaż fi lmu

w formie DVD. Od ubiegłego tygodnia, kiedy ukazał się w formie wideo,

dotąd sprzedano około 225 tys. jego kopii . Można go nabyć też na dysku

Blu-ray oraz obejrzeć za pomocą streamingu na Amazon Prime Video.

https://ekai.pl/antyaborcyjny-film-hitem-w-usa

APEL KOMISJI WYCHOWANIA

KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

ostatnim czasie wzmogły się ataki

na Kościół ze strony antychrześci-

jańskich środowisk. Bluźnierstwa

zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę.

Usłyszeliśmy o księżach popełniających sa-

mobójstwa i porzucających stan kapłański.

Na całym świecie ma miejsce masowe odej-

ście od wiary. To co dotychczas było jasno

nazywane grzechem staje się przedmiotem

debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę mo-

gl ibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak

zadać sobie pytanie: co możemy teraz zro-

bić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi na-

dziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem

zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.

Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną

modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.

W miarę możliwości prosimy o przybycie na

spotkanie już w stanie łaski uświęcającej

(spowiedź w miejscu zamieszkania).

Prosimy o przywiezienie domowych krzyży,

które będą tam uroczyście poświęcone.

Prosimy o zabranie ze sobą rzeczy cieplej -

szych oraz przeciwdeszczowych na wypa-

dek trudniejszej pogody.

Prosimy o zabranie małych składanych tury-

stycznych krzesełek bądź kocyków, na któ-

rych będzie można usiąść.

Na miejscu będzie możliwość zjedzenia cie-

płych lub zimnych posiłków w cenie 1 0 zł za

posiłek oraz napojów ciepłych lub zimnych

w cenie 5 zł.

https://www.polskapodkrzyzem.pl/

Nasza parafia pragnie

również dołączyć do

tej wielkiej akcji modli-

tewnej, dlatego też

planujemy wyjazd do

Włocławka 1 4 września

o godz. 7.00, koszt au-

tokaru to 50 zł. Zapisy

u ks. Pawła w zakrystii.

W

POLSKA POD KRZYŻEM

ANTYABORCYJNY FILM HITEM W  USA

- Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych

tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody ro-

dziców lub prawnych opiekunów – napisał

bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisj i

Wychowania Katol ickiego KEP, w apelu skie-

rowanym do rodziców w związku z planowa-

nym finansowaniem przez niektóre

samorządy zajęć dodatkowych w placów-

kach oświatowych.

„Warto zainteresować się tym, co dzieje

się w szkołach, jakiego typu zajęcia są orga-

nizowane, kto je prowadzi i jakie treści prze-

kazuje” – zwraca się do rodziców

i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk,

przed rozpoczęciem roku szkolnego

201 9/2020. Przewodniczący Komisj i Wycho-

wania Katol ickiego KEP apeluje do rodziców

o czujność i roztropność w związku z plano-

wanym finansowaniem przez niektóre samo-

rządy (organy prowadzące szkoły) zajęć

dodatkowych w placówkach oświatowych.

„Według doniesień medialnych, w nie-

których miastach Polski od września br. pla-

nuje się wprowadzenie (finansowanie)

edukacji seksualnej. Są też takie miejsca,

w których już real izowana jest tzw. edukacja

antydyskryminacyjna. Przypominamy, że

dziecko nie może uczestniczyć w żadnych

tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody ro-

dziców lub prawnych opiekunów” – zaznacza

przewodniczący Komisj i Wychowania Kato-

l ickiego KEP. Podkreśla też, iż rodzice lub

opiekunowie prawni mogą składać w szko-

łach specjalne oświadczenie. „W celu uzy-

skania pewności, że dzieci nie wezmą

udziału w zajęciach, podczas których będą

im przekazywane treści niezgodne z wyzna-

wanym systemem wartości oraz wykraczają-

ce poza podstawę programową

obowiązującą na danym etapie kształcenia,

należy złożyć w szkole specjalne oświadcze-

nie” – czytamy w Apelu. Do apelu Przewodni-

czącego Komisj i Wychowania Katol ickiego

dołączony jest wzór takiego oświadczenia,

które jest dostępne na stronie Komisj i Wy-

chowania Katol ickiego KEP.

https://ekai.pl/dokumenty/apel-komisji-wychowania-katolickiego-

kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach/

Rusza szkoła, uwaga na deprawatorów seksualnych
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Rocznica wojny

Dnia 1 września we wszystkich kościołach

odbędą się modlitwy w  intencji pokoju .

W sanktuarium w Niepokalanowie będzie jej

przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Rozpocznie

się o godz. 1 3.00. Dokładnie przed rokiem

1 września Niepokalanów został ósmym na

świecie Centrum Modlitwy o Pokój. Jego ser-

cem jest kaplica wieczystej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu – Kaplica Pokoju, do której

ołtarz zaprojektowała pracownia Mariusza i Ka-

mila Drapikowskich.

„Uratu

ję Cię”

Caritas Polska – największa organizacja do-

broczynna w  Polsce – uruchomiła specjalny

program charytatywny. W serwisie URATUJE-

CIE.PL zbieramy pieniądze dla osób chorych

i dotkniętych przez los, którzy potrzebują szybkiej

reakcji , pi lnego ratunku. Nowa platforma pozwala

na łatwe i bezpośrednie pomaganie osobom do-

świadczonym przez choroby, wypadki i tragiczne

zdarzenia. Przejrzysta i intuicyjna w nawigacji

strona internetowa pozwala na bieżąco śledzić

historie ratowanych osób, ich potrzeby i stan

zbiórek. Zespół serwisu jest w stałym kontakcie

z podopiecznymi, w efekcie czego informuje o ich

aktualnej sytuacji , a także formach angażowania

się lokalnej społeczności w pomoc.

Francuskie niepokoje

We Francji szykuje się kolejna rewolucja.

Wbrew opini i ogromnej większości społeczeń-

stwa, ugrupowanie Emmanuela Macrona przy-

gotowuje prawo o zapłodnieniu „in vitro bez ojca”

przeznaczone dla par lesbijskich. Rewolucyjne

prawo ma trafić do Zgromadzenia Narodowego

24 września. Według przeprowadzonych w lutym

przez IFOP badań, sprzeciwia się temu 82 proc.

Francuzów. W zwołanych przez prezydenta sta-

nach generalnych na temat bioetyki przeciw no-

wemu prawu wypowiedziało się ponad 90 proc.

uczestników. Uliczne protesty zapowiedziały już

organizacje rodzinne. Pierwsza mega demon-

stracja w Paryżu została zaplanowana na 6 paź-

dziernika. .

Nowy rok szkolny

W  tym roku w  archidiecezji warszawskiej

będzie pracować 950 katechetów: 230 księ-

ży, 1 70 sióstr zakonnych oraz 590 świeckich.

Na spotkaniu z katechetami kard. Kazimierz

Nycz zwrócił uwagę na kilka aktualnych proble-

mów. – Trwajcie na tym ważnym ewangelizacyj-

nym posterunku Kościoła, bo to od nas zależy,

co przekażemy młodym ludziom, w sensie wie-

dzy, jak i ewangelizacyjnego spotkania z mło-

dym człowiekiem – podkreśl i ł. Kard. Nycz

odniósł się również do problemu związanego

z wprowadzeniem w szkołach zajęć z edukacji

seksualnej oraz do zbliżającej się beatyfikacji

Prymasa Tysiąclecia.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

„Unplanned”(Nieplanowane) – film o nawróconej

aborcjonistce Abby Johnson, która niegdyś kierowała jedną z naj-

większych amerykańskich kl inik aborcyjnych, bi je rekordy popularności

w USA. Mimo nieprzychylnego nastawienia dystrybutorów i wielu kryty-

ków filmowych, pełnometrażowa produkcja okazała się nie tylko hitem

kasowym, lecz tytuł ten już w pierwszym tygodniu sprzedaży zajmuje

pierwsze miejsce wśród fi lmów DVD oferowanych przez sklep Amazon.

W filmie, który w Polsce zobaczyć będzie można w kinach jesienią tego

roku, występuje Ashley Bratcher w roli szefowej teksańskiej fi l i i abor-

cyjnego giganta Planned Parenthood. Produkcja kosztowała 6 mln do-

larów, a po 1 9 tygodniach wyświetlania jej w 1 500 kinach w USA

zarobiła prawie 1 9 mln dolarów. Dochodzą do tego nieobjęte statystyką

zyski z pokazów za granicą.

Tymczasem sukces kinowy przełożył się także na sprzedaż fi lmu

w formie DVD. Od ubiegłego tygodnia, kiedy ukazał się w formie wideo,

dotąd sprzedano około 225 tys. jego kopii . Można go nabyć też na dysku

Blu-ray oraz obejrzeć za pomocą streamingu na Amazon Prime Video.

https://ekai.pl/antyaborcyjny-film-hitem-w-usa

APEL KOMISJI WYCHOWANIA

KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

ostatnim czasie wzmogły się ataki

na Kościół ze strony antychrześci-

jańskich środowisk. Bluźnierstwa

zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę.

Usłyszeliśmy o księżach popełniających sa-

mobójstwa i porzucających stan kapłański.

Na całym świecie ma miejsce masowe odej-

ście od wiary. To co dotychczas było jasno

nazywane grzechem staje się przedmiotem

debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę mo-

gl ibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak

zadać sobie pytanie: co możemy teraz zro-

bić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi na-

dziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem

zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.

Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną

modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego.

W miarę możliwości prosimy o przybycie na

spotkanie już w stanie łaski uświęcającej

(spowiedź w miejscu zamieszkania).

Prosimy o przywiezienie domowych krzyży,

które będą tam uroczyście poświęcone.

Prosimy o zabranie ze sobą rzeczy cieplej -

szych oraz przeciwdeszczowych na wypa-

dek trudniejszej pogody.

Prosimy o zabranie małych składanych tury-

stycznych krzesełek bądź kocyków, na któ-

rych będzie można usiąść.

Na miejscu będzie możliwość zjedzenia cie-

płych lub zimnych posiłków w cenie 1 0 zł za

posiłek oraz napojów ciepłych lub zimnych

w cenie 5 zł.

https://www.polskapodkrzyzem.pl/

Nasza parafia pragnie

również dołączyć do

tej wielkiej akcji modli-

tewnej, dlatego też

planujemy wyjazd do

Włocławka 1 4 września

o godz. 7.00, koszt au-

tokaru to 50 zł. Zapisy

u ks. Pawła w zakrystii.

W

POLSKA POD KRZYŻEM

ANTYABORCYJNY FILM HITEM W  USA

- Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych

tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody ro-

dziców lub prawnych opiekunów – napisał

bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisj i

Wychowania Katol ickiego KEP, w apelu skie-

rowanym do rodziców w związku z planowa-

nym finansowaniem przez niektóre

samorządy zajęć dodatkowych w placów-

kach oświatowych.

„Warto zainteresować się tym, co dzieje

się w szkołach, jakiego typu zajęcia są orga-

nizowane, kto je prowadzi i jakie treści prze-

kazuje” – zwraca się do rodziców

i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk,

przed rozpoczęciem roku szkolnego

201 9/2020. Przewodniczący Komisj i Wycho-

wania Katol ickiego KEP apeluje do rodziców

o czujność i roztropność w związku z plano-

wanym finansowaniem przez niektóre samo-

rządy (organy prowadzące szkoły) zajęć

dodatkowych w placówkach oświatowych.

„Według doniesień medialnych, w nie-

których miastach Polski od września br. pla-

nuje się wprowadzenie (finansowanie)

edukacji seksualnej. Są też takie miejsca,

w których już real izowana jest tzw. edukacja

antydyskryminacyjna. Przypominamy, że

dziecko nie może uczestniczyć w żadnych

tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody ro-

dziców lub prawnych opiekunów” – zaznacza

przewodniczący Komisj i Wychowania Kato-

l ickiego KEP. Podkreśla też, iż rodzice lub

opiekunowie prawni mogą składać w szko-

łach specjalne oświadczenie. „W celu uzy-

skania pewności, że dzieci nie wezmą

udziału w zajęciach, podczas których będą

im przekazywane treści niezgodne z wyzna-

wanym systemem wartości oraz wykraczają-

ce poza podstawę programową

obowiązującą na danym etapie kształcenia,

należy złożyć w szkole specjalne oświadcze-

nie” – czytamy w Apelu. Do apelu Przewodni-

czącego Komisj i Wychowania Katol ickiego

dołączony jest wzór takiego oświadczenia,

które jest dostępne na stronie Komisj i Wy-

chowania Katol ickiego KEP.

https://ekai.pl/dokumenty/apel-komisji-wychowania-katolickiego-

kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach/

Rusza szkoła, uwaga na deprawatorów seksualnych



Pakiet nowe życie - ks. Mariusza Rosika

Trafić na książkę, która w sposób przystępny i miejscami nawet żartobl iwy przybliży nas do Chrystusa, wcale nie jest tak

łatwo. Dlatego książka – „Pakiet nowe życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi" ks. Mariusza Rosika -

powinna znaleźć się na naszej l iście książek do przeczytania.

Jest niesamowita! Otwiera oczy na tyle różnych kwesti i . Czyta się ją jednym tchem. W pewien sposób na nowo po-

znajemy św. Pawła z Tarsu, dzięki któremu odkrywamy kolejne dary, które otrzymamy, gdy zaufamy Jezusowi.

Ks. Rosik przypomina nam historie nie tylko z Nowego Testamentu, ale także ze Starego i w łatwy sposób je omawia,

zwraca uwagę na niektóre słowa, które może nam „laikom", by uciekły. Przywołuje anegdoty, postacie świętych, czy histo-

rie z życia wzięte, wszystko po to, by ukazać kolejne dary. Przypomina rzeczy wydawałoby się podstawowe, a o których

potrafimy zapominać w codzienności i zabieganiu.

https://www.gosc.pl/doc/5820063.Pakiet-nowe-zycie

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni

Go śledzil i . Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miej-

sca wybieral i . Tak mówił do nich: «Jeśl i cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by

czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto

was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie

ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony».

Nasz Pan, Jezus Chrystus zajął ostatnie miejsce, abyśmy wszyscy mogli być blisko Niego.

Kocha wszystkich, nikogo nie sądzi nie poniża, bo oddał życie za każdego człowieka. Za-

prasza nas, byśmy naśladowali Go w relacji z innymi ludźmi. Chce, abyśmy w każdym czło-

wieku umieli dostrzec dziecko Boże, które On odkupił. Uczy nas zajmować ostatnie miejsce.

udejczycy pogardzali ludźmi, którym

się nie powiodło. Do takich należel i

ludzie ubodzy, chorzy. Wywyższanie

się polega na pogardzaniu ludźmi, którzy są

słabsi od nas. Oni potrzebują pomocy, a spo-

tyka ich odrzucenie. Takiej pomocy nie po-

trzebowali ludzie, których w dzisiejszej

Ewangeli i gospodarz zaprosił na wspólny po-

siłek z Jezusem. Jak wygląda to dzisiaj? Ko-

go zapraszamy do naszych domów? Jaki jest

nasz stosunek do tych, którym się nie w życiu

powiodło?

Telewizja, szkoła, praca, Kościół, pol ity-

ka - prawie każdy element naszego życia jest

naznaczony współzadownictwem. Prawie

wszystko się kręci wokół bycia najlepszym,

bycia pierwszym, albo przynajmniej bycia

wśród tych co się l iczą. Każdy z nas chce

skończyć dobrą szkołę, mieć dobrą pracę,

awansować, mieć wspaniałą rodzinę, bez-

pieczną przyszłość. I nie ma w tym nic złego,

jeśl i zachowujemy właściwą hierarchię warto-

śći w życiu. Jeśl i Bóg jest na pierwszym miej-

scu, wszystko jest na swoim miejscu. Jezus

nie gani chęci bycia najlepszym, nie zabrania

odnoszenia sukcesów. On przestrzega nas

przed zapatrzeniem się w siebie, nawołuje

nas do pokory. Im więcej mamy, im więcej

znaczymy tym łatwiej jest nam pokładać na-

dzieję w sobie, zapominać o Tym, który mam

to wszystko dał, stwarzając sprzyjające oko-

l iczności. I trudniej o pokorę. Osoba, która

wchodząc na ucztę biegnie do najlepszego

miejsca myśli głównie o sobie, ocenia innych

jako gorszych, mniej ważnych od siebie.

Jezus namawia dziś do zajmowania

ostatnich miejsc. Ale ważne są też intencje

z powodu których zajmujemy ostatnie miej-

sca. Czy zauważyliście, że w kościele, ale

nie tylko, w pierwszej kolejności zajmowane

są miejsca najbl iżej drzwi. Nie chodzi o to,

aby szybko zniknąć po Eucharysti . Jezus

chce, abyśmy tworzyl i wspólnotę. Nie unikal i

jedni drugich. Ale przeciwnie, poznawali się

wzajemnie, poznawali swoje potrzeby, wspo-

magali sie nawzajem. Czyli chodzi o nasze

intencje. Czy kieruje naszym postępowaniem

pokora czy pycha? W istocie pokora i pycha

to postawa człowieka względem Boga. Poko-

ra polega na oddaniu pierwszeństwa Bogu,

a pycha na zajęciu pierwszego miejsca dla

siebie. Chcesz wyprawić przyjęcie? Nie za-

praszaj tych, którzy potrafią sobie sami do-

brze radzić i w życiu nie zginą. Zaproś tych,

którzy sami nic nie mogą, nie mają możliwo-

ści, nie potrafią ci się odwdzięczyć. Będziesz

wtedy podobny do Boga, który potrafi darmo

i wielkodusznie dawać, bo jest miłosierny dla

słabych. Oczywiście przyjęcie nie musi być

rozumiane dosłownie. Czasem wystarczy

życzl iwa rozmowa, aby drugi człowiek poczuł

się lepiej.

Właśnie taka jest metoda Pana Boga

i ekonomia zbawienia: jeśl i Mi zaufasz i oka-

żesz pokorę, możesz otrzymać wszystko, co

chcesz, a nawet więcej, niż potrafisz sobie

wyobrazić. Jeśl i natomiast spróbujesz obyć

się beze Mnie i zechcesz sam zdobywać so-

bie życie wieczne, będziesz podobny do

owego zarozumiałego faryzeusza, który ze

wstydem musiał ustąpić pierwszego miejsca,

które samowolnie sobie zajął.

Grażyna Karwowska
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SŁOWO TYGODNIAz Ewangelii według św. Łukasza (1 4, 1 . 7-1 4) fragment

CZYTAJ W NUMERZE

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

KEP DO RODZICÓW

POLSKA POD KRZYŻEM

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 339

CZYTANIA NIEDZIELNE:

SYR 3,1 7-1 8.20.28-29;

PS 68,4-7.1 0-11 ;

HBR 1 2,1 8-1 9.22-24a;

AKLAMACJA MT 11 ,29ab;

ŁK 1 4,1 .7-1 4
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Miejsce przy stole

Właśnie taka jest metoda

Pana Boga i ekonomia

zbawienia: jeśli Mi zaufasz i oka-

żesz pokorę, możesz otrzymać

wszystko, co chcesz, a nawet wię-

cej, niż potrafisz sobie wyobrazić.

1 . 01 .09 - pierwsza niedziela miesiąca,

po sumie adoracja i procesja,

- 80 rocznica wybuchu I I wojny światowej,

modlimy się za poległych w obronie Ojczyzny.

- Babice, g. 1 9.00 korowód polonezowy,

obowiązują stroje odświętne lub historyczne.

2. 02.09 - poniedziałek, rozpoczęcie roku

szkolnego, zapraszam do skorzystania

z sakramentu pokuty i pojednania,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji zmarłych

poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach.

3. 03.09 - wtorek, wspomnienie św. Grzegorza

Wielkiego.

4. 05.09 - pierwszy czwartek miesiąca,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencji Wspólnoty

Krwi Chrystusa i o powołania.

5. 06.09 - pierwszy piątek miesiąca,

- spowiedź od 1 7.1 5,

- zachęcamy dzieci do podjęcia nowenny

9 pierwszych piątków miesiąca,

- po Mszy św. o g. 1 8.00 nabożeństwo do

Najświętszego Serca Pana Jezusa,

- adoracja Najświętszego Sakramentu

do g. 21 .00 w intencji dzieci i naszej Ojczyzny.

6. 07.09 - pierwsza sobota miesiąca,

- o g. 1 7.00 nabożeństwo w intencji

wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP,

- g. 1 8.00 Msza św.

7. 08.09 - niedziela,

- obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego

i nasion,

- taca na Seminarium Duchowne

- po Mszy św. o g.1 0.30 spotkanie dzieci

i rodziców przed I Komunią św.,

- g. 1 2.00 suma odpustowa,

- g. 1 6.00 piknik rodzinny.

8. 1 4.09 - sobota, wydarzenie Polska pod

Krzyżem. Święty Jan Paweł I I nawoływał:

Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na

co dzień podejmować krzyż i odpowiadać

na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie

pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane

w waszych sercach, w życiu społecznym

czy rodzinnym. Chcemy zorganizować

wyjazd z naszej Parafi i , chętnych prosimy

o zgłaszanie się w zakrysti.

9. Zapraszamy do parafialnego punktu

sprzedaży, można nabywać dewocjonalia,

książki, podręczniki do religi i .

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 339

J

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów


