
W niedzielę 20.1 0.201 9 r.

po Mszy na godz. 1 0.30

w salce nad zakrystią

organizowane będą zajęcia

artystyczne dla dzieci.

„JESIENNE LAMPIONY"

w godz. 11 .30 - 1 3.00

Serdecznie zapraszamy!

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Gal i lei . Gdy wchodzil i do

pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno

zawołal i : „Jezusie, Mistrzu, ul ituj się nad nami!” Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie

się kapłanom!” A gdy szl i , zostal i oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to

Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewię-

ciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do

niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Trąd duchowy dotyka każdego z nas. Szemranie przeciwko Bogu, sprzeciwianie się Jego wyrokom,

uznanie siebie za centrum świata, osądzanie innych. Grzech wyłącza nas ze wspólnoty, dobrze, gdy

wtedy zauważymy Tego, Który nas zawsze kocha i gotowy jest wspomóc. Idź pokaż się kapłanom, sa-

krament pokuty i pojednania przywraca nas do zdrowia, pomaga w centrum postawić Boga i bliźniego.

tara rosyjska legenda

opowiada o wielkim balu

w niebie, na który Bóg za-

prosił najpiękniejsze damy na

świecie. Przyszły więc wszystkie jego

ukochane córki: wiara, miłosierdzie, na-

dzieja, pobożność, pracowitość, przeba-

czenie, miłość. Na końcu weszły dwie

cudowne istoty. Bóg przedstawił je wszyst-

kim zgormadzonym mówiąc: „To jest do-

broczynność oraz wdzięczność”. Pierwsza

z nich ukłoniła się tej drugiej i rzekła

z uśmiechem: „Nareszcie mogę ciebie po-

znać i zobaczyć”.

Może legenda przedstawia zbyt suro-

wy osąd ludzkiej niewdzięczności, ale lu-

dowa mądrość ma do tego prawo.

Wdzięczność zbyt rzadko pojawia się

w naszych słowach i uczynkach, zarówno

w stosunku do ludzi, jak i do Boga.

Głównym motywem Ewangelii

jest zawsze wiara. Bóg ciągle szuka

w człowieku wiary, bo dzięki temu może

wyrwać nas ze śmierci. Można porównać

miłość Boga do olbrzymiego magnesu,

który przyciąga do siebie nawet maleńkie

opiłki wiary. Jeżeli mamy taką maleńką

wiarę, to już jest sukces, bo Jezus może

nas wyrwać ze śmierci.

Ale wiara zawsze występuje w zesta-

wie cnót. Nigdy nie jest sama. Do jej naj-

bl iższych krewnych należy pokora

i wdzięczność. Bez nich nasza wiara jest

pustą wydmuszką. Jezus nie dopo-

minał się od trędowatych

wdzięczności dla siebie. Skiero-

wał całą chwałę na Boga, swego

Ojca. Ale dopominał się o wiarę tak jak

lekarz, który wypytuje, czy łykamy pastylki,

które nam przepisał. Nie zależy mu na po-

chwałach jego recepty, ale na naszym

uzdrowieniu.

Scena uzdrowienia dziesięciu

trędowatych jest podwójnie

piękna. Z jednej strony pokazuje, że

w obliczu cierpienia czy wykluczenia po-

winny zniknąć wszelkie inne podziały.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, umiera-

my dzień po dniu. A mimo to dogryzamy

sobie, walczymy o kawałek ziemi, o bogac-

twa naturalne, o banki, o dominacje czy

prestiż. Ewangelia również w tym wymia-

rze zaprasza ludzi do większej pokory

i jedności. A z drugiej strony Jezus przypo-

mina o wdzięczności. Wdzięczność to nie-

zwykła cecha, która u Boga i u ludzi potrafi

zdziałać cuda. Uczmy się wdzięczności!

Ks. Janusz Stańczuk

NUMER 345 • Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła • 1 3 października 201 9 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (1 7, 11 -1 9)

CZYTAJ W NUMERZE

RELACJA Z FRONTU

DZIEJE I LEGENDY RÓŻAŃCA

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 345

CZYTANIA NIEDZIELNE:

2 KRL 5, 1 4-1 7;

PS 98 (97), 1 . 2-3ab. 3cd-4;

2 TM 2, 8-1 3;

AKLAMACJA 1 TES 5, 1 8;

ŁK 1 7, 11 -1 9
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Piękny kwiat wdzięczności

Wdzięczność zbyt

rzadko pojawia się

w naszych słowach i uczyn-

kach, zarówno wstosunku do

ludzi, jak i do Boga.

1 . 1 3.1 0 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci przed I Komunią św.,

- g. 1 8.30 modlimy się w intencji KŻR,

- zbiórka na Fundusz Dzieła Nowego

Tysiąclecia

2. 1 5.1 0 - wtorek, wspomnienie św. Teresy

z Avila

3. 1 6.1 0 - środa, wspomnienie św. Jadwigi

Śląskiej,

- 41 rocznica wyboru Papieża św. Jana

Pawła I I (1 978)

4. 1 8.1 0 - piątek, święto św. Łukasza

Ewangelisty, Dzień Modlitw za

pracowników Służby Zdrowia

5. 1 91 0 - sobota, wspomnienie bł. Jerzego

Popiełuszki

6. 20.1 0 - Niedziela Misyjna, taca na misje,

- badanie niedzielnych praktyk religi jnych.

Redakcja

redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl

(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

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) 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 345

S

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Warsztatowo dla kobiet na plebanii

Zapraszam na kreatywne warsztaty, na których własnoręcznie

przygotujemy tablicę na zdjęcia.

Chwila dla kobiety na oderwanie się od rzeczywistości.

Umilimy sobie ten czas kawą, herbatą i małym co nieco.

Kiedy: 21 października o g. 1 9:30. Gdzie: Salka nad zakrystią.

Składka na materiały max. 30 pln.

Zapisy SMS 601 -892-567.

Do zobaczenia!



TYGODNIK PARAFIALNY NR 345

TYGODNIK PARAFIALNY NR 345

Największy dzwon na świecie

Największy kołysany dzwon na świecie

o  wadze 55 ton powstaje w  Polsce dla bra-

zylijskiego sanktuarium Boga Ojca Przed-

wiecznego w  Trindade. Samo serce giganta

waży 2 tony. Jego powierzchnię pokrywają zdo-

bienia nawiązujące do histori i powstania brazy-

l i jskiego sanktuarium oraz charakterystyczne

dla Brazyl i i motywy rośl inne, zwierzęta i ptaki.

Do Brazyli i dzwon trafi drogą morską. Polscy lu-

dwisarze mają wykonać dodatkowo ponad 70

mniejszych dzwonów do bazyliki w Trinidade.

„Vox Patris” jest obecnie najcięższym kołysa-

nym dzwonem na świecie. Dla porównania -

krakowski Zygmunt z katedry na Wawelu waży

zaledwie 9,6 tony. Dzwon zawiśnie na budowa-

nej tam ponad 1 00-metrowej wieży.

Łańcuch życia

W  minioną niedzielę mieszkańcy 1 600 miast

w  Stanów Zjednoczonych i   Kanady wzięli

udział w  dorocznym „łańcuchu życia" –

wspólnej modlitwie w  obronie życia i   pu-

blicznym upominaniu się o  prawa nienaro-

dzonych dzieci. Łańcuch Życia został

zainicjowany ponad 30 lat temu w Kaliforni i

i szybko rozprzestrzenił się na inne stany i są-

siednią Kanadę. To odpowiedź na dramatyczne

statystyki, dotyczące aborcj i w Ameryce Północ-

nej, gdzie w ostatnim czasie rocznie zabijanych

jest ok. 900 tys. nienarodzonych dzieci.

Matka Boża z Kibeho

Kaplica misyjna księży pallotynów w  Ząb-

kach, jako pierwsza świątynia w  Polsce, zo-

stała powierzona Matce Bożej z  Kibeho.

W 2001 r. orędzie z Kibeho zostało zaakcepto-

wane przez Watykan. To pierwsze i jedyne obja-

wienia maryjne na Czarnym Ladzie, oficjalnie

uznane przez Kościół. W sumie trwały 8 lat, od

1 981 do 1 989 roku. W ubogiej miejscowości le-

żącej wśród wzgórz Rwandy Maryja objawiła się

trzem uczennicom, Nathal ie, Alphonsinie i Marie

Claire, przedstawiła się jako Nyina wa Jambo –

Matka Słowa.

Nauczyciel Roku

Ks. Damian Wyżkiewicz CM uczący religii

w  jednym z  warszawskich liceów został

jednym z  dwóch nauczycieli w  Polsce wy-

różnionych w  konkursie Nauczyciel Roku

201 9. Prawdopodobnie jest pierwszym księ-

dzem katechetą w tym gronie. Główną nagrodę

i tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Zyta Cze-

chowska z Kowanówka. Gala wręczenia nagro-

dy odbyła się 8 października na Zamku

Królewskim w Warszawie. Kapituła powołana

przez PAN, MEN i „Głos Nauczycielski” ocenia

przede wszystkim opinie uczniów, rodziców i in-

nych nauczyciel i o danym kandydacie.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

RELACJA Z  FRONTU (5)

óżaniec jest jedną z najbar-

dziej popularnych modlitw

na świecie. Znany – jeśli

idzie o formę – od bardzo dawna

w religiach Dalekiego Wschodu,

w prawosławiu i oczywiście w kato-

licyzmie.

Nie jest to modlitwa przypisana do jakiejś

jednej epoki, jest ponadczasowa. Sięgają do

niej ludzie bardzo prości i wykształceni, du-

chowni i świeccy. Październik w Kościele kato-

l ickim w Polsce jest miesiącem modlitwy

różańcowej.

Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzy-

wała Matka Boża w czasie objawień: w Lour-

des, w La Salette i w Fatimie. Matka Teresa

z Kalkuty nieustannie go odmawiała. Jan Pa-

weł I I mówił: „Różaniec, to moja ulubiona mo-

dl itwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała

w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie po-

wtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica

Maryja usłyszała od Archanioła i od swej ku-

zynki Elżbiety. Kościół w swojej całości włącza

się w te słowa”.

Sznur paciorków

Różaniec to po pierwsze sposób modlitwy, po

drugie zaś służące do niej „narzędzie” – sznur

paciorków odpowiednio podzielonych, na któ-

rych odlicza się wypowiadane formuły modli-

tewne. Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj

nie powstała od razu, lecz kształtowała się

przez wieki przechodząc różne etapy.

Od początku chrześcijaństwa wielu wier-

nych bardzo poważnie traktowało słowa św.

Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes5,1 7).

Odpowiedzią na to wezwanie, szczególnie

w środowiskach pustelniczych i zakonnych,

były modlitwy powtarzalne, czyl i krótkie zwarte

formuły wielokrotnie powtarzane, które skupia-

ły myśli a serca wznosiły ku Bogu. Znane są

np. świadectwa o pustelniku Pawle z Teb (I I I w.),

który starał się odmawiać każdego dnia trzysta

razy „Ojcze nasz”. Do liczenia modlitw używał

trzystu kamyków, które kładł sobie na kolana

i stopniowo zrzucał.

Od w. VI używano już do takiego l iczenia

sznura z paciorkami. Z IX wieku pochodzi naj-

starsze znane świadectwo wskazujące, że jed-

ną z takich powtarzalnych formuł było

zaczerpnięte z Ewangeli i pozdrowienie aniel-

skie „Zdrowaś Maryjo". Modlitwa ta bardzo

rozwinęła się w średniowieczu, które odzna-

czało się niezwykłym nabożeństwem do Matki

Bożej. Wtedy też pojawił się zwyczaj odmawia-

nia 1 50 „Zdrowaś”, co było inspirowane psałte-

rzem, który l iczy 1 50 psalmów. Dlatego też

mówiono o „psałterzu Maryi”.

Mniej więcej od XI I w. znany jest zwyczaj

przeplatania modlitwy „Zdrowaś Maryjo” z „Oj-

cze nasz”. Również w średniowieczu, w czasie

jednej z wielkich epidemii dżumy do pozdro-

wienia anielskiego dodano drugą część:

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Sama nazwa

Nadanie tej modlitwie nazwy „różaniec” nie

jest łatwe do wyjaśnienia, choć wiadomo

z całą pewnością, że róża od bardzo dawna

jest symbolem Matki Bożej. Być może wpływ

miał tu średniowieczny wieniec z kwiatów,

który w niektórych językach nazywano wła-

śnie „różańcem”.

Wyjaśnienie może przynosić pewna XII I -

wieczna legenda. Opowiada ona o bardzo

leniwym młodzieńcu, którego jedynym do-

brym uczynkiem było to, że każdego dnia

splatał wieniec z róż i przyozdabiał nim figu-

rę Maryi. Dotknięty łaską wstąpił do zakonu.

Jednakże nie mogąc w klasztorze codzien-

nie zbierać kwiatów na wieniec, zaprzestał

swojego zwyczaju.

Było mu tego żal i już zamierzał opuścić

klasztor, ale pewien stary mnich udziel i ł mu ta-

kiej rady: „Jeśl i chcesz życiem nowym cieszyć

Maryję Królowę, z szlachetnych czynów wia-

nek w każdy dzień niech dostanie. Wplataj

weń słowa chwały (…) po pięćdziesiąt „Zdro-

waś Maryja” codziennie będziesz odmawiać.

To już będzie cały wieniec, który ona bardziej

ceni niźl i l i l ie, niźl i róże”.

W XV w., odmawianie różańca połączono

z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyod-

rębniono 1 5 istotnych momentów z ich życia

i powiązano je z dziesiątkami „Zdrowaś Mary-

jo”. Tajemnice podzielono na trzy części: rado-

sne, bolesne i chwalebne. W ten sposób

w ciągu wieków ukształtowała się taka postać

różańca, jaką znamy dzisiaj.

Święty Dominik

Przez długi czas powstanie różańca kojarzono

z postacią św. Dominika, który miał go „otrzy-

mać” od samej Matki Bożej podczas objawie-

nia. Widać jednak, że różaniec powstawał

przez wieki i nie sposób przypisać jego wyna-

lezienie jednemu człowiekowi. Niewątpl iwie

natomiast św. Dominik i jego bracia, którzy ja-

ko wędrowni kaznodzieje przemierzal i świat,

ogromnie przyczynil i się do rozpowszechnie-

nia tej modlitwy. W 1 569 r. papież Pius V, do-

minikanin, specjalnym dokumentem nadał

różańcowi dzisiejszą formę. Przez wieki domi-

nikanie miel i wyłączne prawo zakładania

bractw różańcowych i do dziś są bardzo moc-

no związani z różańcem.

Obecnie różaniec jest modlitwą dwuwar-

stwową. Specyficzna technika modlitewna,

która polega na powtarzaniu pacierzy jest

przygotowaniem serca i umysłu do rozważania

najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa

i Jego Matki, które zarazem są dziejami na-

szego zbawienia.

Rytm i melodyka słów w różańcu nie-

ustannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwa-

lają w skupieniu rozważać tajemnice, budzą

pragnienie głębszej wiary i otwierają człowieka

na łaskę Bożą. Tych wydarzeń, nazywanych

tajemnicami, które rozważamy w różańcu jest

dwadzieścia: radosne, światła, bolesne, chwa-

lebne. Każdej z nich odpowiada dziesiątka ró-

żańca, czyl i jedno „Ojcze nasz”, 1 0 „Zdrowaś

Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”.

.

https://ekai.pl/rozaniec-dzieje-i-legendy-2/
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Drogi Ojcze,

Jak dobrze wiesz, Chrystus Jezus

przyniósł niepokój na świecie, bo zaburzył

normalne rozumienie godności i dumy.

Zamiast patrzeć na innych w miarach

sprawiedl iwości czysto-ludzkiej nakazał

nadstawiać policzki swoim prześladowcom!

Czyli jak przyjdą obcy i zabiorą wszystko,

mam im to dać i czekać na śmierć? Czy mam

pozwalać, aby szargano twoje imię

i poniżano godności chrześcijańskie?

Choć niewybaczalnym przestępstwem

jest znieważanie Ducha Świętego, to

niektórzy i tak sobie z tego nic nie robią.

Część odchodzi widząc jak plamione jest

imię Tego, którego czczą uważając, że skoro

nie ma konsekwencji za niszczenie sacrum,

to czym jest to nieznaczące ugrupowanie.

Nawet po naszej stronie jest wiele

wątpl iwości o słuszność postępowania jako

ofiary losu, która upada jak Chrystus na

drodze krzyżowej. Jeśl i zatem wskazujesz,

że bliźnim jest każdy człowiek, nawet

innowiercy, to wrzucasz nas do prawdziwego

piekła wojny.

W nadziei, że niewierni nawrócą się do

Ciebie, wysyłasz nas do boju z naszymi

prześladowcami i każesz cierpieć. Nawet

niby-bracia nasi, bi ją nas swymi batami

z tego powodu. A my jak głupcy trwamy

i cierpimy, gdy odzierają nas z ludzkiej dumy

i praw człowieka, które to uważa się za

podstawowe prawa do przestrzegania

względem innych. Nawet zwyczajowe

zachowania i obyczaje są wykluczane

z relacj i względem nas, i żyjemy jak wyrzutki.

Jak obcy, pochowani w swych ziemnych

jamach już za życia. Nawet swoich proroków

pozwalasz zamykać w cysternach na wodę!

Wiem, że uczysz nas przez Chrystusa,

że życie jest u Ciebie, a nie tu, ale i tak

trudno się przestawić. Jeśl i chcemy jako

chrześcijanie zmieniać ziemię i walczyć ze

zmianami prowadzącymi do zniszczenia

planety, to jak mamy to czynić, skoro nasze

zdanie się nie l iczy? Narzucać swoją wolę

innym też nie jest powołaniem

chrześcijanina. W sumie czynisz nas

przegranymi życiowo. Po co zatem mamy

starać się ulepszać ten świat?

Dobrze, że czasem jednak jesteśmy

słyszalni i ktoś się zl ituje nad nami dając

możliwość wyrażenia swego zdania,

sprzeciwu czy innowacyjnych pomysłów.

Dzięki temu jeszcze możemy jakoś

przedłużyć swoją egzystencję, choć serce

się kraje, gdy wsie i miasta Ciebie

znieważają. Aż chciałoby się prosić o deszcz

ognisty z Nieba, aby wyniszczył przewrotne

plemię… A ubodzy innowiercy, co uciekają

od swoich przewrotnych plemion i szukają

pomocy u Nas – czy mamy oddać im nasze

ledwo wystarczające dla nas jamy i umrzeć?

Niemniej dziękuję Ci Ojcze za te

doświadczenia, bo prowadzą mnie do

głębokości wiary i sedna życia ziemskiego.

Mam nadzieję, że Twój Adiutant, którego

posyłasz do nas, pomoże nam przejść przez

ten impas oraz doda sił do zmiany siebie

samych, bo tylko w tym zakresie została nam

jeszcze prawdziwa wolność. W swoim czasie

oczekuję zapłaty żołdu, tak samo jak reszta

oddziału.

Twój ukochany i wkurzony Syn,

Grzegorz

W październiku chwytamy za różaniec.

Zapraszamy codziennie na wspólnotowy

różaniec po Mszy św. wieczornej,

a w niedzielę przed Mszą św. o 1 7.30.

Krzyż chrześcijanina, aby świadczyć o Bogu i wypełniać przykazania,

jest czasem nie do uniesienia, gdy wypełnianie go wyrzuca na margi-

nes społeczeństwa lub poza nie zwłaszcza, gdy żyje się w mniejszości

chrześcijańskiej. Jak zachować dumę, aby żyć w tym świecie, a jedno-

cześnie zachować przekaz Jezusa, aby nadstawiać drugi policzek?

Papież Franciszek@Pontifex_pl 9 paź

Prośmy Pana, by uczył nas, że nie należy zwalczać osób, ale zło

będące inspiracją ich działania; by nie być przeciwko innym, ale

wychodzić im na spotkanie.

https://twitter.com/Pontifex_pl

Papież Franciszek@Pontifex_pl 1 1 paź

Pan zawsze nam przypomina jak cenni jesteśmy w jego oczach i powierza nam misję.

https://twitter.com/Pontifex_pl
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Największy dzwon na świecie

Największy kołysany dzwon na świecie

o  wadze 55 ton powstaje w  Polsce dla bra-

zylijskiego sanktuarium Boga Ojca Przed-

wiecznego w  Trindade. Samo serce giganta

waży 2 tony. Jego powierzchnię pokrywają zdo-

bienia nawiązujące do histori i powstania brazy-

l i jskiego sanktuarium oraz charakterystyczne

dla Brazyl i i motywy rośl inne, zwierzęta i ptaki.

Do Brazyli i dzwon trafi drogą morską. Polscy lu-

dwisarze mają wykonać dodatkowo ponad 70

mniejszych dzwonów do bazyliki w Trinidade.

„Vox Patris” jest obecnie najcięższym kołysa-

nym dzwonem na świecie. Dla porównania -

krakowski Zygmunt z katedry na Wawelu waży

zaledwie 9,6 tony. Dzwon zawiśnie na budowa-

nej tam ponad 1 00-metrowej wieży.

Łańcuch życia

W  minioną niedzielę mieszkańcy 1 600 miast

w  Stanów Zjednoczonych i   Kanady wzięli

udział w  dorocznym „łańcuchu życia" –

wspólnej modlitwie w  obronie życia i   pu-

blicznym upominaniu się o  prawa nienaro-

dzonych dzieci. Łańcuch Życia został

zainicjowany ponad 30 lat temu w Kaliforni i

i szybko rozprzestrzenił się na inne stany i są-

siednią Kanadę. To odpowiedź na dramatyczne

statystyki, dotyczące aborcj i w Ameryce Północ-

nej, gdzie w ostatnim czasie rocznie zabijanych

jest ok. 900 tys. nienarodzonych dzieci.

Matka Boża z Kibeho

Kaplica misyjna księży pallotynów w  Ząb-

kach, jako pierwsza świątynia w  Polsce, zo-

stała powierzona Matce Bożej z  Kibeho.

W 2001 r. orędzie z Kibeho zostało zaakcepto-

wane przez Watykan. To pierwsze i jedyne obja-

wienia maryjne na Czarnym Ladzie, oficjalnie

uznane przez Kościół. W sumie trwały 8 lat, od

1 981 do 1 989 roku. W ubogiej miejscowości le-

żącej wśród wzgórz Rwandy Maryja objawiła się

trzem uczennicom, Nathal ie, Alphonsinie i Marie

Claire, przedstawiła się jako Nyina wa Jambo –

Matka Słowa.

Nauczyciel Roku

Ks. Damian Wyżkiewicz CM uczący religii

w  jednym z  warszawskich liceów został

jednym z  dwóch nauczycieli w  Polsce wy-

różnionych w  konkursie Nauczyciel Roku

201 9. Prawdopodobnie jest pierwszym księ-

dzem katechetą w tym gronie. Główną nagrodę

i tytuł Nauczyciela Roku otrzymała Zyta Cze-

chowska z Kowanówka. Gala wręczenia nagro-

dy odbyła się 8 października na Zamku

Królewskim w Warszawie. Kapituła powołana

przez PAN, MEN i „Głos Nauczycielski” ocenia

przede wszystkim opinie uczniów, rodziców i in-

nych nauczyciel i o danym kandydacie.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

RELACJA Z  FRONTU (5)

óżaniec jest jedną z najbar-

dziej popularnych modlitw

na świecie. Znany – jeśli

idzie o formę – od bardzo dawna

w religiach Dalekiego Wschodu,

w prawosławiu i oczywiście w kato-

licyzmie.

Nie jest to modlitwa przypisana do jakiejś

jednej epoki, jest ponadczasowa. Sięgają do

niej ludzie bardzo prości i wykształceni, du-

chowni i świeccy. Październik w Kościele kato-

l ickim w Polsce jest miesiącem modlitwy

różańcowej.

Do odmawiania różańca kilkakrotnie wzy-

wała Matka Boża w czasie objawień: w Lour-

des, w La Salette i w Fatimie. Matka Teresa

z Kalkuty nieustannie go odmawiała. Jan Pa-

weł I I mówił: „Różaniec, to moja ulubiona mo-

dl itwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała

w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie po-

wtarzamy po wielekroć słowa, które Dziewica

Maryja usłyszała od Archanioła i od swej ku-

zynki Elżbiety. Kościół w swojej całości włącza

się w te słowa”.

Sznur paciorków

Różaniec to po pierwsze sposób modlitwy, po

drugie zaś służące do niej „narzędzie” – sznur

paciorków odpowiednio podzielonych, na któ-

rych odlicza się wypowiadane formuły modli-

tewne. Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj

nie powstała od razu, lecz kształtowała się

przez wieki przechodząc różne etapy.

Od początku chrześcijaństwa wielu wier-

nych bardzo poważnie traktowało słowa św.

Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes5,1 7).

Odpowiedzią na to wezwanie, szczególnie

w środowiskach pustelniczych i zakonnych,

były modlitwy powtarzalne, czyl i krótkie zwarte

formuły wielokrotnie powtarzane, które skupia-

ły myśli a serca wznosiły ku Bogu. Znane są

np. świadectwa o pustelniku Pawle z Teb (I I I w.),

który starał się odmawiać każdego dnia trzysta

razy „Ojcze nasz”. Do liczenia modlitw używał

trzystu kamyków, które kładł sobie na kolana

i stopniowo zrzucał.

Od w. VI używano już do takiego l iczenia

sznura z paciorkami. Z IX wieku pochodzi naj-

starsze znane świadectwo wskazujące, że jed-

ną z takich powtarzalnych formuł było

zaczerpnięte z Ewangeli i pozdrowienie aniel-

skie „Zdrowaś Maryjo". Modlitwa ta bardzo

rozwinęła się w średniowieczu, które odzna-

czało się niezwykłym nabożeństwem do Matki

Bożej. Wtedy też pojawił się zwyczaj odmawia-

nia 1 50 „Zdrowaś”, co było inspirowane psałte-

rzem, który l iczy 1 50 psalmów. Dlatego też

mówiono o „psałterzu Maryi”.

Mniej więcej od XI I w. znany jest zwyczaj

przeplatania modlitwy „Zdrowaś Maryjo” z „Oj-

cze nasz”. Również w średniowieczu, w czasie

jednej z wielkich epidemii dżumy do pozdro-

wienia anielskiego dodano drugą część:

„Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Sama nazwa

Nadanie tej modlitwie nazwy „różaniec” nie

jest łatwe do wyjaśnienia, choć wiadomo

z całą pewnością, że róża od bardzo dawna

jest symbolem Matki Bożej. Być może wpływ

miał tu średniowieczny wieniec z kwiatów,

który w niektórych językach nazywano wła-

śnie „różańcem”.

Wyjaśnienie może przynosić pewna XII I -

wieczna legenda. Opowiada ona o bardzo

leniwym młodzieńcu, którego jedynym do-

brym uczynkiem było to, że każdego dnia

splatał wieniec z róż i przyozdabiał nim figu-

rę Maryi. Dotknięty łaską wstąpił do zakonu.

Jednakże nie mogąc w klasztorze codzien-

nie zbierać kwiatów na wieniec, zaprzestał

swojego zwyczaju.

Było mu tego żal i już zamierzał opuścić

klasztor, ale pewien stary mnich udziel i ł mu ta-

kiej rady: „Jeśl i chcesz życiem nowym cieszyć

Maryję Królowę, z szlachetnych czynów wia-

nek w każdy dzień niech dostanie. Wplataj

weń słowa chwały (…) po pięćdziesiąt „Zdro-

waś Maryja” codziennie będziesz odmawiać.

To już będzie cały wieniec, który ona bardziej

ceni niźl i l i l ie, niźl i róże”.

W XV w., odmawianie różańca połączono

z rozważaniem życia Jezusa i Maryi. Wyod-

rębniono 1 5 istotnych momentów z ich życia

i powiązano je z dziesiątkami „Zdrowaś Mary-

jo”. Tajemnice podzielono na trzy części: rado-

sne, bolesne i chwalebne. W ten sposób

w ciągu wieków ukształtowała się taka postać

różańca, jaką znamy dzisiaj.

Święty Dominik

Przez długi czas powstanie różańca kojarzono

z postacią św. Dominika, który miał go „otrzy-

mać” od samej Matki Bożej podczas objawie-

nia. Widać jednak, że różaniec powstawał

przez wieki i nie sposób przypisać jego wyna-

lezienie jednemu człowiekowi. Niewątpl iwie

natomiast św. Dominik i jego bracia, którzy ja-

ko wędrowni kaznodzieje przemierzal i świat,

ogromnie przyczynil i się do rozpowszechnie-

nia tej modlitwy. W 1 569 r. papież Pius V, do-

minikanin, specjalnym dokumentem nadał

różańcowi dzisiejszą formę. Przez wieki domi-

nikanie miel i wyłączne prawo zakładania

bractw różańcowych i do dziś są bardzo moc-

no związani z różańcem.

Obecnie różaniec jest modlitwą dwuwar-

stwową. Specyficzna technika modlitewna,

która polega na powtarzaniu pacierzy jest

przygotowaniem serca i umysłu do rozważania

najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa

i Jego Matki, które zarazem są dziejami na-

szego zbawienia.

Rytm i melodyka słów w różańcu nie-

ustannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwa-

lają w skupieniu rozważać tajemnice, budzą

pragnienie głębszej wiary i otwierają człowieka

na łaskę Bożą. Tych wydarzeń, nazywanych

tajemnicami, które rozważamy w różańcu jest

dwadzieścia: radosne, światła, bolesne, chwa-

lebne. Każdej z nich odpowiada dziesiątka ró-

żańca, czyl i jedno „Ojcze nasz”, 1 0 „Zdrowaś

Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”.

.

https://ekai.pl/rozaniec-dzieje-i-legendy-2/
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Drogi Ojcze,

Jak dobrze wiesz, Chrystus Jezus

przyniósł niepokój na świecie, bo zaburzył

normalne rozumienie godności i dumy.

Zamiast patrzeć na innych w miarach

sprawiedl iwości czysto-ludzkiej nakazał

nadstawiać policzki swoim prześladowcom!

Czyli jak przyjdą obcy i zabiorą wszystko,

mam im to dać i czekać na śmierć? Czy mam

pozwalać, aby szargano twoje imię

i poniżano godności chrześcijańskie?

Choć niewybaczalnym przestępstwem

jest znieważanie Ducha Świętego, to

niektórzy i tak sobie z tego nic nie robią.

Część odchodzi widząc jak plamione jest

imię Tego, którego czczą uważając, że skoro

nie ma konsekwencji za niszczenie sacrum,

to czym jest to nieznaczące ugrupowanie.

Nawet po naszej stronie jest wiele

wątpl iwości o słuszność postępowania jako

ofiary losu, która upada jak Chrystus na

drodze krzyżowej. Jeśl i zatem wskazujesz,

że bliźnim jest każdy człowiek, nawet

innowiercy, to wrzucasz nas do prawdziwego

piekła wojny.

W nadziei, że niewierni nawrócą się do

Ciebie, wysyłasz nas do boju z naszymi

prześladowcami i każesz cierpieć. Nawet

niby-bracia nasi, bi ją nas swymi batami

z tego powodu. A my jak głupcy trwamy

i cierpimy, gdy odzierają nas z ludzkiej dumy

i praw człowieka, które to uważa się za

podstawowe prawa do przestrzegania

względem innych. Nawet zwyczajowe

zachowania i obyczaje są wykluczane

z relacj i względem nas, i żyjemy jak wyrzutki.

Jak obcy, pochowani w swych ziemnych

jamach już za życia. Nawet swoich proroków

pozwalasz zamykać w cysternach na wodę!

Wiem, że uczysz nas przez Chrystusa,

że życie jest u Ciebie, a nie tu, ale i tak

trudno się przestawić. Jeśl i chcemy jako

chrześcijanie zmieniać ziemię i walczyć ze

zmianami prowadzącymi do zniszczenia

planety, to jak mamy to czynić, skoro nasze

zdanie się nie l iczy? Narzucać swoją wolę

innym też nie jest powołaniem

chrześcijanina. W sumie czynisz nas

przegranymi życiowo. Po co zatem mamy

starać się ulepszać ten świat?

Dobrze, że czasem jednak jesteśmy

słyszalni i ktoś się zl ituje nad nami dając

możliwość wyrażenia swego zdania,

sprzeciwu czy innowacyjnych pomysłów.

Dzięki temu jeszcze możemy jakoś

przedłużyć swoją egzystencję, choć serce

się kraje, gdy wsie i miasta Ciebie

znieważają. Aż chciałoby się prosić o deszcz

ognisty z Nieba, aby wyniszczył przewrotne

plemię… A ubodzy innowiercy, co uciekają

od swoich przewrotnych plemion i szukają

pomocy u Nas – czy mamy oddać im nasze

ledwo wystarczające dla nas jamy i umrzeć?

Niemniej dziękuję Ci Ojcze za te

doświadczenia, bo prowadzą mnie do

głębokości wiary i sedna życia ziemskiego.

Mam nadzieję, że Twój Adiutant, którego

posyłasz do nas, pomoże nam przejść przez

ten impas oraz doda sił do zmiany siebie

samych, bo tylko w tym zakresie została nam

jeszcze prawdziwa wolność. W swoim czasie

oczekuję zapłaty żołdu, tak samo jak reszta

oddziału.

Twój ukochany i wkurzony Syn,

Grzegorz

W październiku chwytamy za różaniec.

Zapraszamy codziennie na wspólnotowy

różaniec po Mszy św. wieczornej,

a w niedzielę przed Mszą św. o 1 7.30.

Krzyż chrześcijanina, aby świadczyć o Bogu i wypełniać przykazania,

jest czasem nie do uniesienia, gdy wypełnianie go wyrzuca na margi-

nes społeczeństwa lub poza nie zwłaszcza, gdy żyje się w mniejszości

chrześcijańskiej. Jak zachować dumę, aby żyć w tym świecie, a jedno-

cześnie zachować przekaz Jezusa, aby nadstawiać drugi policzek?

Papież Franciszek@Pontifex_pl 9 paź

Prośmy Pana, by uczył nas, że nie należy zwalczać osób, ale zło

będące inspiracją ich działania; by nie być przeciwko innym, ale

wychodzić im na spotkanie.

https://twitter.com/Pontifex_pl

Papież Franciszek@Pontifex_pl 1 1 paź

Pan zawsze nam przypomina jak cenni jesteśmy w jego oczach i powierza nam misję.

https://twitter.com/Pontifex_pl
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W niedzielę 20.1 0.201 9 r.

po Mszy na godz. 1 0.30

w salce nad zakrystią

organizowane będą zajęcia

artystyczne dla dzieci.

„JESIENNE LAMPIONY"

w godz. 11 .30 - 1 3.00

Serdecznie zapraszamy!

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Gal i lei . Gdy wchodzil i do

pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno

zawołal i : „Jezusie, Mistrzu, ul ituj się nad nami!” Na ich widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie

się kapłanom!” A gdy szl i , zostal i oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to

Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewię-

ciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. Do

niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Trąd duchowy dotyka każdego z nas. Szemranie przeciwko Bogu, sprzeciwianie się Jego wyrokom,

uznanie siebie za centrum świata, osądzanie innych. Grzech wyłącza nas ze wspólnoty, dobrze, gdy

wtedy zauważymy Tego, Który nas zawsze kocha i gotowy jest wspomóc. Idź pokaż się kapłanom, sa-

krament pokuty i pojednania przywraca nas do zdrowia, pomaga w centrum postawić Boga i bliźniego.

tara rosyjska legenda

opowiada o wielkim balu

w niebie, na który Bóg za-

prosił najpiękniejsze damy na

świecie. Przyszły więc wszystkie jego

ukochane córki: wiara, miłosierdzie, na-

dzieja, pobożność, pracowitość, przeba-

czenie, miłość. Na końcu weszły dwie

cudowne istoty. Bóg przedstawił je wszyst-

kim zgormadzonym mówiąc: „To jest do-

broczynność oraz wdzięczność”. Pierwsza

z nich ukłoniła się tej drugiej i rzekła

z uśmiechem: „Nareszcie mogę ciebie po-

znać i zobaczyć”.

Może legenda przedstawia zbyt suro-

wy osąd ludzkiej niewdzięczności, ale lu-

dowa mądrość ma do tego prawo.

Wdzięczność zbyt rzadko pojawia się

w naszych słowach i uczynkach, zarówno

w stosunku do ludzi, jak i do Boga.

Głównym motywem Ewangelii

jest zawsze wiara. Bóg ciągle szuka

w człowieku wiary, bo dzięki temu może

wyrwać nas ze śmierci. Można porównać

miłość Boga do olbrzymiego magnesu,

który przyciąga do siebie nawet maleńkie

opiłki wiary. Jeżeli mamy taką maleńką

wiarę, to już jest sukces, bo Jezus może

nas wyrwać ze śmierci.

Ale wiara zawsze występuje w zesta-

wie cnót. Nigdy nie jest sama. Do jej naj-

bl iższych krewnych należy pokora

i wdzięczność. Bez nich nasza wiara jest

pustą wydmuszką. Jezus nie dopo-

minał się od trędowatych

wdzięczności dla siebie. Skiero-

wał całą chwałę na Boga, swego

Ojca. Ale dopominał się o wiarę tak jak

lekarz, który wypytuje, czy łykamy pastylki,

które nam przepisał. Nie zależy mu na po-

chwałach jego recepty, ale na naszym

uzdrowieniu.

Scena uzdrowienia dziesięciu

trędowatych jest podwójnie

piękna. Z jednej strony pokazuje, że

w obliczu cierpienia czy wykluczenia po-

winny zniknąć wszelkie inne podziały.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, umiera-

my dzień po dniu. A mimo to dogryzamy

sobie, walczymy o kawałek ziemi, o bogac-

twa naturalne, o banki, o dominacje czy

prestiż. Ewangelia również w tym wymia-

rze zaprasza ludzi do większej pokory

i jedności. A z drugiej strony Jezus przypo-

mina o wdzięczności. Wdzięczność to nie-

zwykła cecha, która u Boga i u ludzi potrafi

zdziałać cuda. Uczmy się wdzięczności!

Ks. Janusz Stańczuk
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (1 7, 11 -1 9)

CZYTAJ W NUMERZE

RELACJA Z FRONTU

DZIEJE I LEGENDY RÓŻAŃCA

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 345

CZYTANIA NIEDZIELNE:

2 KRL 5, 1 4-1 7;

PS 98 (97), 1 . 2-3ab. 3cd-4;

2 TM 2, 8-1 3;

AKLAMACJA 1 TES 5, 1 8;

ŁK 1 7, 11 -1 9
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Piękny kwiat wdzięczności

Wdzięczność zbyt

rzadko pojawia się

w naszych słowach i uczyn-

kach, zarówno wstosunku do

ludzi, jak i do Boga.

1 . 1 3.1 0 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci przed I Komunią św.,

- g. 1 8.30 modlimy się w intencji KŻR,

- zbiórka na Fundusz Dzieła Nowego

Tysiąclecia

2. 1 5.1 0 - wtorek, wspomnienie św. Teresy

z Avila

3. 1 6.1 0 - środa, wspomnienie św. Jadwigi

Śląskiej,

- 41 rocznica wyboru Papieża św. Jana

Pawła I I (1 978)

4. 1 8.1 0 - piątek, święto św. Łukasza

Ewangelisty, Dzień Modlitw za

pracowników Służby Zdrowia

5. 1 91 0 - sobota, wspomnienie bł. Jerzego

Popiełuszki

6. 20.1 0 - Niedziela Misyjna, taca na misje,

- badanie niedzielnych praktyk religi jnych.

Redakcja

redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl

(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

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) 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 345

S

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Warsztatowo dla kobiet na plebanii

Zapraszam na kreatywne warsztaty, na których własnoręcznie

przygotujemy tablicę na zdjęcia.

Chwila dla kobiety na oderwanie się od rzeczywistości.

Umilimy sobie ten czas kawą, herbatą i małym co nieco.

Kiedy: 21 października o g. 1 9:30. Gdzie: Salka nad zakrystią.

Składka na materiały max. 30 pln.

Zapisy SMS 601 -892-567.

Do zobaczenia!


