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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

Z achęta płynąca  z  dzisiej-
szej Ewangelii od Jezusa 
w naszą stronę jest bardzo 

jasna i czytelna: winniśmy zawsze 
się modlić i nie ustawać. Tylko jak to 
zrealizować? Przecież to nierealne!
 Modlitwa to świadomość Bożej 
obecności przy mnie, a ona może mi 
towarzyszyć nieustannie, bez słów, 
jak powietrze, które mnie otacza 
dniem i nocą, i którym oddycham nie 
zastanawiając się nad tym.

 Przytoczona  przypowieść 
o sędzi i wdowie, którą Jezus opo-
wiedział, by podkreślić, że „wszy-
scy zawsze powinni się modlić i nie 
ustawać”. Sędzia, „który Boga się 
nie bał” ani nie troszczył się, by bro-
nić sprawy słabych i uciśnionych, 
jak nakazywało Prawo Boże, nie 
chciał słyszeć o biednej wdowie, 
która zwróciła się do niego, aby wy-
mierzył jej sprawiedliwość.    W koń-
cu jednak uległ jej żądaniom- tylko 

dlatego by przestała mu się naprzykrzać, „żeby 
nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 
go”. Tym przykładem Jezus chce dać nam do 
zrozumienia, że Bóg o wiele bardziej niż spra-
wiedliwy sędzia będzie słuchał błagań tego, kto 
ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. 
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wy-
branych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, 
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 
wam, że prędko weźmie ich w obronę” 

 Jezus zachęca nas przede wszystkim do 
modlitwy systematycznej i wytrwałej, a jeśli do 
tego będziemy modlitwę traktowali jako dialog 
z osobą kochaną, to zawsze znajdziemy czas 
i ochotę. Wszystko zależy zatem od tego, czy 
modlitwa dla nas to tylko formułki wyuczone na 
pamięć, bezdusznie, bezmyślnie powtarzane- 
do tego może jeszcze z lękiem, że jak ich nie 
odmówimy to spadną na nas kary i nieszczę-
ścia – czy też modlitwa to rozmowa z kimś, 
kogo bardzo kochamy i za nim tęsknimy.

 Ze strony ludzi jednak jest wymagany je-
den warunek: wiara. „Czy jednak Syn Człowie-

czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. 
Pytanie, którym Jezus kończy przypowieść, 
pobudza do poważnego zastanowienia. Ko-
ściół prześladowany może być pewien, że 
jego nieustanna modlitwa o zbawienie zosta-
nie w końcu wysłuchana. Bóg uczynił spra-
wiedliwość swoim wybranym, chociaż teraz 
dopuszcza na nich prześladowania, utrapie-
nia, niepowodzenia, jak dopuścił na swojego 
Wybrańca- Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak, 
aby Kościół i poszczególni wierni strzegli czy-
stej wiary i bronili jej od pokusy zniechęcenia. 
Im więcej Bóg znajdzie w nich wiary wytrwałej 
i pewnej, tym bardziej przyjdzie im z pomocą, 
jak przyszedł z pomocą Izraelowi.

 W naszym pokoleniu spada jednak poziom 
wiary. Myślenie czysto doczesne dominuje i na 
włączenie Boga w ludzkie obliczenia jest coraz 
mniej miejsca. Pamiętajmy jednak, że modli-
twa czyni cuda, więc nie zmarnujmy tej szansy  
i trwajmy w modlitwie.

                                          Henryka Andrzejewska

Pan pragnie, abyśmy czas naszego życia przeżywali przed Jego Obliczem. Świadomi tego, że 
stworzył nas z miłości i pragnie prowadzić nasze życie ku ostatecznemu spełnieniu w pokoju 
i radości, czuwa nad nami w każdym czasie. Nie narzuca się nam, ale chce, abyśmy zaufali 
Jego Ojcowskiej trosce i z wiarą wołali o światło Ducha Świętego.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Wj 17, 8-13); 
(Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8); 
(2 Tm 3, 14–4, 2); 
Aklamacja (Hbr 4, 12); 
(Łk 18, 1-8);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (18, 1-8) fragment
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Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: 
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym 
samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie 
przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do sie-
bie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ na-
przykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie 
zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich 
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

NIE USTAWAJ W MODLITWIE !

GWAŁTOWNIK KRÓLESTWA BOŻEGO
GRANICE MIŁOŚCI
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Muzeum w Wilanowie 
W 41. rocznicę wyboru Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową zaprezentowano pierw-
sze ekspozycje Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni 
Opatrzności Bożej. Odbyła się też pierwsza 
lekcja muzealna dla licealistów z udziałem 
prezydenta RP Andrzej Duda, metropolity 
warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz 
ministra Piotra Glińskiego. Rozpoczną się 
wkrótce testy techniczne ekspozycji głów-
nej, jej uzupełnianie oraz ostateczne odbiory 
techniczne. W ten sposób ekspozycja główna 
Muzeum jeszcze w tym roku zostanie udo-
stępniona zwiedzającym.

Papież do FAO   
„Jedzenie przestaje być środkiem do ży-
cia, a staje się drogą do zagłady” – napisał 
papież Franciszek w liście do Światowej 
Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa FAO. 
Przypomniał, że na całym świecie jest 820 
mln głodnych ludzi i prawie tyle samo cierpią-
cych z powodu nadwagi i niewłaściwych na-
wyków żywieniowych. „Niezdrowe odżywianie 
wymaga nawrócenia” – dodał Ojciec Święty. 
Przestrzegł przed żywieniowymi patologiami 
spowodowanymi „nadmiarem”, z którego wy-
nikają choroby, takie jak: cukrzyca, choroby 
układu krążenia, i inne formy chorób zwyrod-
nieniowych. 

Przed wizytą w Japonii
Przed papieską wizytą w Japonii miesz-
kańcy tego kraju poznają Franciszka 
i Kościół katolicki. W całym kraju organizo-
wane są wykłady, wystawy i koncerty. Przy-
gotowania do przyjazdu Ojca Świętego widać 
w kościołach, które już zostały przystrojone 
plakatami z portretem uśmiechniętego papie-
ża. Chrześcijaństwo jest dla przeciętnego Ja-
pończyka religią obcą. Wiadomość o listopa-
dowej wizycie papieża podana została przez 
japońskie media jako jedna z nielicznych 
informacji ze świata. Pisząc o wizycie media 
wyjaśniają kim jest papież, jak jest nazywany 
i jaką pełni funkcję. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Cykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 7 GWAŁTOWNIK 
KRÓLESTWA BOŻEGO (1)

Ks. Franciszek Blachnicki 
(1921 – 1987), założyciel Ruchu Światło – Ży-
cie i Domowego Kościoła, jest dziś czcigodnym 
sługą Bożym. W czasach PRL–u (1944 – 1989) 
był jednym z tych księży, którym UB (urząd 
bezpieczeństwa – bezpieka) najbardziej uprzy-
krzał życie. W Kościele nazwano Go „gwałtow-
nikiem królestwa Bożego”. W czerwcu 1998 r., 
podczas prywatnej audiencji u św. Jana Pawła 
II, ludzie oazy prosili Go o radę dla Ruchu. Pa-
pież powiedział: „Trzymajcie się wszystkiego, 
czego nauczał wasz Założyciel”. Odtąd ważną 
częścią drogi DK jest poznanie życia i spuści-
zny ks. Blachnickiego, a także modlitwa o Jego 
beatyfikację.
 

Wychowawca, organizator
 Urodził się na Górnym Śląsku, w wielo-
dzietnej rodzinie, jako ósme z dziewięciorga 
dzieci, w okresie powstań śląskich, które zade-
cydowały o tym, że znakomita część Śląska zo-
stała włączona do Polski. W 1938 r. zdał maturę 
i podjął służbę wojskową. Walczył z hitlerow-
skim agresorem najpierw jako żołnierz, potem 
jako konspirator. Aresztowany przez Gestapo 
w marcu 1940 r., trafił do obozu w Oświęcimiu. 
Został skazany na śmierć. Oczekując na wy-
konanie wyroku, 14 sierpnia 1942 r., dokładnie 

rok po męczeństwie św. Maksymiliana Kolbego, 
doznał cudownego nawrócenia – doświadczył 
obecności Boga, miłującego Ojca i przyrzekł 
służyć Jemu do końca swoich dni. W tym sa-
mym czasie okupant zmienił mu wyrok śmier-
ci na 10 lat więzienia. Po zakończeniu wojny 
w 1945 wstąpił do seminarium duchownego. 
Święcenia otrzymał w czerwcu 1950 r.
 Szybko zasłynął jako wychowawca dzieci 
i młodzieży oraz zdolny organizator. Tłumaczył, 
że wierni powinni otaczać ołtarz i być blisko 
niego, a „nie chować się po kątach, bo Msza 
św. to wspólna ofiara kapłana i ludu”. Jedna 
z Jego wychowanic wspomina, że obok zachęt 
do poznawania wiary i do modlitwy „zalecał ro-
bić jeszcze coś dla innych: odwiedzać chorych, 
starszych i pomagać dzieciom słabym w na-
uce”. Nieprzyjazne Kościołowi władze Polski 
ludowej wymuszały na księżach skupienie się 
na duszpasterstwie masowym. Ks. Blachnicki 
uważał to za pułapkę. Dlatego gromadził wo-
kół siebie chętnych do podjęcia formacji i do 
działań apostolskich. Takie nastawienie szyb-
ko doprowadziło Go do zderzenia z aparatem 
totalitarnego państwa. Agenci SB nadali mu 
wymowny pseudonim „Zawada”.
 

Pod prąd
 Po odwilży 1956 r., korzystając z czaso-
wego rozluźnienia rygorów totalitaryzmu, ks. 
Blachnicki zorganizował przy kurii diecezji 
śląskiej Krucjatę Trzeźwości. Jej uczestnicy 
wyrzekali się alkoholu, modlili się za uzależnio-
nych i pomagali im wyjść z nałogu. W 1958 r. 
Krucjata objęła swoim zasięgiem całą Polskę 
i za zgodą Episkopatu została przemianowana 
na Krucjatę Wstrzemięźliwości – do abstynen-
tów dołączyli rycerze czystości podejmujący 
walkę z praktykami rozwiązłości.
 Ks. Franciszek miał charyzmat pozyskiwa-
nia sprzymierzeńców do bezkompromisowego 
apostolatu – po 4 latach działania Krucjaty nale-
żało do niej ponad 100 tys. wiernych, dorosłych 
i dzieci. Jednak na początku sierpnia 1960 r. 
milicja wspierana przez agentów SB, powołując 
się na „nielegalność działań”, rozbiła Krucjatę 
i zajęła jej katowicką centralę. Przeciwstawia-
jący się temu ks. Blachnicki został aresztowany 
i osadzony w więzieniu, znanym mu z lat oku-
pacji. W następnym 1961 r. otrzymał wyrok 10 
miesięcy więzienia w zawieszeniu i zakaz dzia-
łalności duszpasterskiej na Śląsku. 

Magda i Krzysiek
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 Jak głosi Kościół, każdy jest do czegoś 
powołany. Każdy jest również naznaczony do 
bycia Przybranym Synem, Dzieckiem Boga.
 To w jaki sposób każdy został stworzony, 
wciąż jest tematem licznych dociekań. Zarów-
no tych naukowych, jak i innych. Jednak jest 
jedna cecha właściwa dzieciom, która stano-
wi też jedną z sił, które pchają człowieka do 
przodu, i zachęca do różnych poszukiwań - 
ciekawość. Trzeba się mieć na baczności, bo 
nadmierna ciekawość to podobno pierwszy 
stopień do piekła. Szczególnie, gdy chodzi 
o zjedzenie zakazanego owocu.
 Najłatwiej można sobie Boga wyobrazić 
jako osobę, która jest miłosierna, i która trosz-
czy się o swoje dzieci – na wzór Ojca z opo-
wieści o marnotrawnym synu, który chociaż 
zasmucony, pozwala synowi opuścić dom, aby 
w końcu przyjąć go z powrotem wyprawiając, 
mu jednocześnie ogromne przyjęcie powitalne. 
 Przesłanie to nie odnosi się tylko do mar-
notrawnego syna i miłosiernego ojca, lecz 
również do wiernego syna, który trwał przy 
ojcu. Powstała w nim zazdrość z uwagi na 
wielkość przyjęcia, które wydaje się mu nie-
zrozumiałe w swych rozmiarach. Nie znikła 
ona nawet jak ojciec wyjaśnił, że brat jego się 
zagubił, ale powrócił cały i zdrów, co tworzy 
powód do tej radości.
 Czy widząc jak twój brat wykorzystuje sy-
tuację i wymusza różne rzeczy i działania na 
rodzicach, nie odczuwasz podobnych rozcza-
rowań zwłaszcza, gdy ty żyjesz umiarkowanie 
i zgodnie z życzeniem rodziców? Co z poczu-
ciem sprawiedliwości? Dlaczego złemu bratu 
też słońce świeci?
 Jezus tłumacząc opowieść o marnotraw-
nym synu, wskazuje również, że tak samo 
będą cieszyć się wszyscy Aniołowie w Niebie. 
Jak zatem wygląda prawdziwa miłość do bliź-
niego? Czy sprawiedliwość oznacza równość 
w darach?
 Różne są dary Ducha Świętego i każdy 
ma inne powołanie, stąd mierzenie wszyst-
kich tą samą miarą mija się właściwie z ce-
lem. Każdy jest równy tylko w powołaniu do 
bycia dzieckiem Bożym. Czy wciąż masz 
w sobie dziecięcą szczerość i gotowość, aby 
czcić ojca i matkę swoją, nawet w kontekście 

ich niewłaściwych decyzji? Gotowość, by wal-
czyć za swych nierozważnych braci?
 Ocena innych dokonuje się często mimo-
wolnie i pod wpływem impulsów. Tolerowanie 
osób dotyczy najczęściej mówiących tym 
samym językiem, pochodzących z tej samej 
kultury, religii, rasy… Gorzej jest współistnieć 
z bliźnim, który jest totalnie różny. Jak mogę 
kochać kogoś, kto wykorzystuje innych, żyje 
dla siebie, a w niedostatku wraca pod ciepły 
koc swego domu? Jak tym bardziej można mi-
łować kogoś, kto przyjedzie z Afryki i będzie 
zabijał oraz kradł bez wahania? A potem się 
„poprawi” i będzie żył w pokoju, już bez tych 
co zabił, ciesząc się z tego, co ma, i co wła-
ściwie zdobył…
 Podejście do trudnego pytania o rozumie-
nie przykazania miłości podjął kiedyś św. To-
masz z Akwinu, który wyróżnił kilka rodzajów 
miłości w zależności od kręgu osób. W ich za-
kresie próbował zbudować przekonanie, kogo 
miłować należy najbardziej, a kogo najmniej. 
Czy jednak o to chodzi w miłości ojca, który 
przyjął marnotrawnego syna?
 Trudne dla człowieka, który żyje w ra-
mach pojęcia własności i posiadania, jest zro-
zumienie współdzielenia się wszystkim wśród 
członków wczesnego, dopiero co kształtują-
cego się Kościoła. Jak jest napisane w Dzie-
jach Apostolskich, wszyscy sprzedawali swe 
majątki i dołączali do wspólnoty. Każdemu 
dawano według jego potrzeb, a próby ukrycia 
części swego majątku „na wszelki wypadek” 
mogły zostać ukarane śmiercią, jak w przy-
padku pewnego małżeństwa.
 Łatwo jest jednak spekulować, że takie po-
dejście jest łatwe, ale tylko w społeczeństwie 
mało rozwiniętym. W wysoko rozwiniętych kra-
jach, jak państwa Unii Europejskiej, bez poję-
cia własności i statusu posiadania nie dałoby 
się zajść tak daleko, zwłaszcza bez odpowied-
nich motywacji do kontynuowania budowania 
społeczeństwa wiedzy, czy bez motywacji pła-
cowych powodujących nieraz wysokie dyspro-
porcje w wysokości wynagrodzeń.
 Czy jest możliwa miłość bliźniego we 
współczesnej Europie, która byłaby jakoś po-
dobna do Miłości Bożej? Czy jest szansa na 
zbudowanie społeczeństwa opartego na miło-

ści i wzajemnym poszanowaniu? Czy raczej 
zawiść i poczucie niesprawiedliwości będzie 
determinować kształt ludzkiego działania, 
zwłaszcza wobec imigrantów, którzy atakują 
nasze rodziny, przyjaciół i znajomych?
 Jak sprostać zadaniu postawionemu Eu-
ropie w stosunku do ludzi, którzy przybywają 
z różnych stron? Jak Apostołowie radzili sobie 
z podobnymi problemami? Jak można wdro-
żyć Miłość Boga w relacjach między ludźmi?
 A co z faktem, że jesteśmy tylko pielgrzy-
mami, a nasza prawdziwa ojczyzna nie jest 
z tego świata?

Grzegorz Otczyk

GRANICE MIŁOŚCI

BAL 
WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH
Serdecznie zapraszamy 
dzieci przebrane  
za świętych 
do wspólnej zabawy.
Dorosłych natomiast zapraszamy 
do współorganizacji, potrzeba osób goto-
wych do zaangażowania się.
Bal potrwa do 16:00.
Potrzebujemy osób do:
- posprzątania salki i powieszenia  
balonów (czwartek i piątek przed balem)
- posprzątania salki po balu
- promowania wydarzenia 
- krojenia i rozkładania ciast w dniu balu
- przynoszenia ciast pół godz. przed balem
- przynoszenia nagród
Będziemy wdzięczni za ogłaszanie 
i zapraszanie do uczestnictwa 
i do pomocy znajomym.

Przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi podstawę Ewangelii. Czy jest jednak po-
prawnie stosowane?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trwała dyskusja między zasiadającym na Tronie, którego twarzy poprzez obłok dostrzec 
się nie dało, a stojącym przed nim młodzieńcem ubranym w dostojne szaty.
- …i taki jest właśnie problem – kończył tłumaczenie zasiadający.
- Ale kto Nam pójdzie? – zadał młodzieniec wyrażając głęboką troskę i zadumanie.
Wówczas, obok nich pojawiło się dziecko, które wstając ze schodka, na którym siedziało, 
z całych sił krzyczało: Ja pójdę do nich i będę walczył przeciwko złu!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TYGODNIK PARAFIALNY NR 346

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 
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ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  20.10 - Niedziela Misyjna, taca na misje,  
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed 
I Komunią św. ze szkoły Gaudeamus, 17.30 
nabożeństwo różańcowe

2.  Czas jest krótki, zapraszamy do uczestnic-
twa w nabożeństwach różańcowych lub do 
odmawiania różańca w domu z rodziną

3.  22.10 - wtorek, wspomnienie św. JP II

4.  26.10 - sobota, bal Wszystkich Świętych, 
szukamy chętnych do pomocy przy organiza-
cji tego przedsięwzięci, rodzice, dziadkowie, 
itp., prosimy o ciasta, gadżety, książki, gry, 
zabawki na nagrody konkursowe, pomoc  
w przygotowaniu sali, chętnych prosimy  
o zgłaszanie się do zakrystii 

Album “Odmawiam” Magdy Anioł 
Najnowszy album “Odmawiam” Magdy Anioł wydany w maju w całości poświęcony jest tajemni-
com różańcowym. Artystka od kilku miesięcy koncertuje z nowym albumem. Wystąpiła m.in. na 
rozpoczęciu jednego z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej “Song of Songs” w Toruniu. 
Pomimo 25 lat działalności na scenie muzycznej jej twórczość przyjmowana jest zarówno poprzez 

dziennikarzy jak  
i publiczności  
z entuzjazmem.

Magda Anioł swoją 
karierę muzyczną 
rozpoczynała pod-
czas “Pikniku Country”, gdzie do dzisiaj jest wspominana.  
Jej popularność zaczęła wzrastać po Festiwalu Polskiej  
Piosenki w Opolu, a następnie po występach dla TVP,  
gdzie m.in. w programie “Ziarno” znalazły się jej teledyski.  
 
W 2002 otrzymała nagrodę TUBA DEI w kategorii “piosen-
karka roku”. Do dzisiaj nagrała 10 płyt, które rozeszły się  
w tysięcznych nakładach.

www.chrzescijanskiegranie.pl

DUCHOWOŚĆ  
DLA WARSZAWY 

Papieski Wydział Teologiczny 
w Warszawie zaprasza na 
wykłady otwarte, w cyklu  
„Duchowość dla Warszawy”. 

Pierwszy w tym roku akademic-
kim wykład odbędzie się  
24 października o godzinie 
19.00, w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej, ul. Krakowskie  
Przedmieście 66. Wstęp wolny. 

Z tematem „Jak nie wypalić się 
w małżeństwie?” zmierzą się 
Monika i Marcin Gomułkowie  
oraz ks. dr hab. Robert 
Skrzypczak. Podczas wykładów 
przeiwdziana jest możliwość 
zadawania pytań prelegentom. 


