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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

W mediach można zna-
leźć list napisany po-
dobno ręką samego 

Abrahama Lincolna, kiedy jego 
syn szedł po raz pierwszy do 
szkoły. Lincoln pragnął, aby dziecko 
poznało świat, aby go zrozumiało, 
by pokochało książki i przyrodę, by 
stawało zawsze w obronie prawdy, 
nawet wobec całego tłumu. Ale też 
przyznaje szczerze, że szanując 
wszystkich ludzi musi wiedzieć, że 
nie wszyscy są godni zaufania, nie 
wszyscy są uczciwi. Na każdego 
łajdaka przypada jeden bohater, na 
każdego wroga – jeden przyjaciel. 
Jednak lepiej jest przegrać jakąś 
sprawę niż skłamać albo popełnić 
oszustwo. Lincoln nie ukrywa przed 
synem złożoności tego świata, nie 
ukrywa mocy zła i złych ludzi.  

 Największą krzywdę wyrzą-
dzają bliźnim ci, którzy kradną im 
życie wieczne. Ludzka złość ma 

różne oblicza, walczy o pieniądze, prestiż, wła-
dzę. Ponieważ jednak pierwszym celem Boga 
jest zbawić każdego człowieka przez Słowo, to 
wszystko, co się Słowu sprzeciwia, jest w oczach 
Boga złe i przewrotne. To wcale nie muszą być 
wielkie prześladowania. Wystarczy nawet ad-
ministracyjnymi poleceniami tłamsić Ewangelię, 
choćby od pozorem świeckości państwa. 

 W Ewangelii naprzeciw zbawieniu czło-
wieka stają saduceusze, środowisko niby 
religijne i wykształcone. Paradoksalnie od-
woływali się do Pięcioksięgu, odrzucając póź-
niejszy rozwój objawienia Bożego. A ponieważ 
Prawo mojżeszowe nie dotykało jeszcze nauki 
o zmartwychwstaniu, saduceusze wyśmiewali 
wszystkich, którzy twierdzili, że człowiek żyje po 
śmierci i że to życie jest w zasięgu naszych moż-
liwości. Nie wierzyli w mesjasza, w zmartwych-
wstanie, w mistycyzm. Jak wielu ludzi, którzy 

zdobyli trochę wykształcenia, nie potrafili przy-
znać, że świat jest większy niż „mędrca szkieł-
ko i oko”. I robili to, co Mickiewicz przewidział 
w innym wierszu pisząc o tych uczonych, którzy 
„Bogu przebijają serce swoim rozumem”. 

 Jaka konkluzja płynie z tych słów? Szu-
kajmy cierpliwie naszej drogi do zbawienia. 

Ona istnieje, chociaż wielu ludzi pod pozorem 
polityki, nauki, a nawet swoiście pojmowanej re-
ligijności usiłuje nam ją odebrać.  W końcu – nie 
okradajmy siebie samych. Można, jak saduce-
usze, wierzyć w Boga, ale relatywizować waż-
ne części objawiania i wybierać tylko te, które 
potwierdzają nasz punkt widzenia. Lepiej za-
ufać Panu, czytać Biblię od początku do końca 
i oczekiwać na spotkanie z aniołami i wszystkimi 
świętymi w niebie. 

Ks. Janusz Stańczuk 

Pan Jezus przypomina nam prawdę naszej wiary o zmartwychwstaniu. Pan jest Bogiem 
żyjących. Dar nowego życia w Bogu otrzymujemy w sakramencie chrztu. Konsekwencją tego 
wydarzenia jest proces rozwoju wiary w ciągu całego naszego życia. Poprzez Słowo Boże, 
liturgię i wspólnotę następuje pogłębianie relacji z Bogiem i ludźmi. Otwarte na Boga serce 
człowieka Pan napełnia swoją łaską, ukazując w ten sposób swoje wewnętrzne piękno.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(2 Mch 7,1-2.9-14); 
(Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15); 
(2 Tes 2,16-3,5); 
Aklamacja: (Ap 1,5-6); 
(Łk 20,27-38);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (20, 27-38) fragment

NUMER 349 • Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła • 10 listopada 2019 r.

Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli 
umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech 
wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł 
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. 
W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». 
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani 
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

Okraść siebie samego

„UNPLANNED” WSTRZĄSA KU NAWRÓCENIU
OKIEM KSIĘDZA 10 MYŚLI O FILMIE „NIEPLANOWANE” 

Można, jak saduceusze, wierzyć w Boga, ale relatywizować waż-
ne części objawiania i wybierać tylko te, które potwierdzają nasz 

punkt widzenia. Lepiej zaufać Panu, czytać Biblię od początku do końca 
i oczekiwać na spotkanie z aniołami i wszystkimi świętymi w niebie. 
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Zaproszenie do Wilanowa 
Metropolita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz  będzie przewodniczył uroczysto-
ściom w Świątyni Opatrzności Bożej 
w poniedziałek o godz. 9.00. Msza św. bę-
dzie transmitowana na antenie Polskiego Ra-
dia. Natomiast o godz. 17.00 wystąpi Państwo-
wy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
wraz z orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją 
Jacka Bonieckiego. W programie - wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych i religijnych. 

Sukces św. Faustyny 
28 października, odbyła się amerykańska 
premiera filmu „Miłość i miłosierdzie”. 
Pokazy polskiej, biograficznej produkcji o św. 
Faustynie, pod angielskim tytułem „Love and 
Mercy”, zorganizowano w niemal 800 kinach. 
Sukces frekwencyjny okazał się tak wielki, 
że film trafił do czołówki dziennego, amery-
kańskiego box office’u, zajmując 2. pozycję, 
tuż za „Jokerem”. Wiele kin wyprzedało bilety 
już kilka tygodni przed pokazami. Przypadek 
„Miłości i miłosierdzia” jest bezprecedensowy. 
Dotychczas żaden inny polski film nie znalazł 
się wcześniej na tak wysokiej pozycji amery-
kańskiego box office’u. Międzynarodowa po-
pularność cały czas rośnie. Pokazy „Miłości 
i miłosierdzia” zaplanowane są już w kolejnych 
30 krajach.

Prezydent uczy Biblii 
Były prezydent Stanów Zjednoczonych 
95-letni Jimmy Carter nadal uczy Biblii 
w niedzielnej szkółce w swym macierzy-
stym kościele baptystów Maranatha w Pla-
ins w stanie Georgia. Podczas 45-minutowe-
go wykładu 3 listopada mówił on o życiu po 
śmierci w oparciu o starotestamentalną Księgę 
Hioba. Przypominając o nowotworze wątroby, 
który mu usunięto w 2015 r., Carter wyznał, że 
„ze spokojem” podchodzi do śmierci, gdyż wie-
rzy w życie pozagrobowe. Swe lekcje biblijne 
Carter zaczął prowadzić jeszcze jako nastola-
tek i robił to przez całe życie. 

Największy w Polsce 
Powstały w 1900 roku Cmentarz Centralny 
w Szczecinie to największa pod względem 
powierzchni nekropolia w Polsce, a trzecia 
w Europie - po Hamburgu i Wiedniu. Zajmu-
je powierzchnię 172 ha. Uznawana jest dziś 
za wybitne dzieło architektury krajobrazu. Na 
cmentarzu spotkać można kilka wyjątkowych 
dla mieszkańców miasta miejsc pamięci. Jest 
m.in. pomnik „Tym, którzy nie wrócili z morza” 
w kształcie pokładu okrętu zalewanego wodą, 
241 tabliczkami z nazwiskami zaginionych 
marynarzy i nazwami statków. Na cmentarzu 
rośnie 360 gatunków drzew i krzewów, w tym 
54 rzadkie. Na Cmentarzu pochowano ponad 
300 tys. zmarłych. Cmentarz wyposażony jest 
w wirtualną wyszukiwarkę miejsc pochówku.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII „UNPLANNED” 

WSTRZĄSA KU NAWRÓCENIU

Byliśmy w kinie. Oglądaliśmy film „Nie-
planowane” (w domyśle – dziecko). To 
historia na motywach prawdziwych zda-

rzeń z życia Abby Johnson, która jako student-
ka została wciągnięta do wolontariatu Planned 
Parenhood (PP), amerykańskiej organizacji 
promującej i wykonującej aborcję. Potem sama 
była „klientką” jednej z klinik PP, ale ukryła ten 
fakt przed bliskimi. Z czasem podjęła pracę 
w PP, a nawet została szefową jednej z klinik 
w Texasie. Była tak „dobrą” szefową, że dosta-
ła nagrodę dla „najlepszego pracownika”. Po 8 
latach „pracy” w PP odeszła z kliniki i przyłą-
czyła się do obrońców życia.

 Film odsłania prawdę, przede wszystkim 
o PP, ale pokazuje ludzkie zagubienie wyra-
żające się np. w tym, że w klinikach pracują 
ludzie uważający się za wierzących i chodzący 
do kościoła... A przecież popieranie uśmier-
cania bezbronnych dzieci to zaciąganie eks-
komuniki, której nikt nie musi ogłaszać, bo 
przychylny aborcji człowiek sam odrzuca łaskę 
Boga i staje się egocentrycznym zwierzęciem, 
myślącym tylko o swojej wygodzie, rozrywce 
i zaspokojeniu. Taki człowiek sam rzuca klątwę 
na swoje człowieczeństwo.

Aborcyjna korporacja
 Podstawą działania PP jest oszustwo. Lu-
dzie PP są tak w nim wytrenowani – tak wcią-
gają innych do obsługi procederu aborcyjnego, 
że ludzie w nim uczestniczą uważając, że „po-
magają” kobietom w trudnej sytuacji, by korzy-
stały z „prawa wyboru”. Tak samo uważała bo-
haterka filmu, ale im dłużej „pracowała” w PP 
tym wyraźniej dostrzegała, że aborcji poddają 
się kobiety (większość z nich to młode dziew-
czyny, nawet nastolatki) będące w trudnej sytu-
acji życiowej, zagubione, pozbawione pomocy 
czy nakłaniane przez otoczenie do aborcji.

 PP doskonale zna swoje „klientki” i z wpra-
wą im „pomaga” serwując zestaw fałszywych 
rad, kłamstw i zwodniczych pociech. W pew-
nym momencie Johbson widzi, że po skorzy-
staniu z „usług” PP pogubione dotąd kobiety 
są nie tylko pogubione, ale i głęboko fizycznie 
pokaleczone, psychicznie zmaltretowane i du-
chowo zrzucone w przepaść bólu i winy.

 Johnson z czasem przekonuje się, że 
„pomoc”, „dążenie do zmniejszenia aborcji”, 
„instruktaż antykoncepcyjny” to puste hasła, 
a głównym celem PP jest dokonywanie moż-
liwie jak największej liczby aborcji. W deklara-

cjach PP jest organizacją non profit, ale tylko 
po to, by nie płacić podatków. Natomiast „mo-
del biznesowy” korporacji aborcyjnej polega na 
dokonywaniu aborcji.

Triumf życia
 Smutno patrzeć, jak ludzie są uwikła-
ni w morderczy proceder, wmontowany jest 
w demokratyczny system prawa. Pocieszające 
i motywujące jest zaangażowanie obrońców 
życia, którzy pikietują pod kliniką PP i się tam 
modlą. Johnson po odejściu z PP przyznaje, że 
tam gdzie obrońcy życia są tak aktywni, jak po 
byłą jej kliniką, tam proceder aborcyjny zmniej-
sza się o 60-70 proc. Klinika, z której odeszła 
Abby, i którą obrońcy życia oddawali w modli-
twie Bogu, została po 4 lata od jej odejścia za-
mknięta.

 

Znamienne, że ludzie PP są bardzo pewni 
swego, ale na tej bucie przegrywają. W filmie 
postanawiają „przykładnie ukarać” Abby przed 
sądem. Straszą ją, że są najpotężniejszą or-
ganizacją na świecie z takimi donatorami jak 
miliarderzy – George Soros, Bill Gates i War-
ren Buffet oraz osłaniani przez duże kancelarie 
prawne. Jednak sąd oddala ich roszczenia. 
Pocieszający jest spokój adwokata Abby, któ-
ry na tyle zna bufonadę i zakłamanie PP, że 
potrafi przed sądem skutecznie skontrować 
oskarżycieli i pokazać sądowi bezpodstawność 
oskarżeń.

 Film oddaje wojnę toczącą się wewnątrz 
ludzkich społeczności między ludźmi cynicz-
nymi, pozbawionymi wrażliwości i... sumienia, 
a obrońcami życia. Warto go obejrzeć. Ks. 
Marek Sędek, moderator generalny Ruchu 
Światło - Życie pisze, że „film ten jest zu-
pełnie wyjątkowy i odpowiada działaniom 
podejmowanym przez Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka”. Zachęca nie tylko by się wybrać 
do kina, ale by ten film w miarę możliwości pro-
mować.

Magda i Krzysiek

Film odsłania prawdę, 
przede wszystkim o PP, 

ale pokazuje ludzkie zagubienie 
wyrażające się np. w tym,  
że w klinikach pracują ludzie 
uważający się za wierzących  
i chodzący do kościoła... 
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OKIEM KSIĘDZA

10 MYŚLI O FILMIE „NIEPLANOWANE”  
W ubiegły wtorek wraz z dużą grupą pa-

rafian udaliśmy się do kina na głośny 
film „Nieplanowane”. Opowiada on 

historię Abby Johnson – kobiety, która niegdyś 
przyczyniła się do przeprowadzenia 22 tysięcy 
aborcji, lecz potem Bóg uczynił z niej potężne 
narzędzie walk (\b)(a|i|o|u|w|z|A|I|O|U|W|Z)
(\b\s) i o życie poczęte. Film głęboko poruszył 
naszych parafian i skłonił do wielu niezwykłych 
przemyśleń i rozmów. I ja pragnę się podzielić 
moimi refleksjami – dziesięcioma myślami na 
temat filmu „Nieplanowane”. 

 1. Uderzył mnie fakt, jak bardzo grzechy 
są ze sobą połączone. Upicie się, bycie pod 
wpływem środków odurzających, narkotyków, 
dopalaczy, rozluźnienie woli… Wszystko to 
sprawia, że łatwiej jest potem wejść w kolejny 
grzech, np. współżycie z inną osobą, w wyni-
ku czego może przecież począć się dziecko. 
I tu dochodzimy do kolejnego grzechu: abor-
cji. Albo weźmy grzech antykoncepcji, który 
pociąga za sobą następny grzech: seks bez 
zobowiązań i bez odpowiedzialności, zdrady 
małżeńskie, brak wierności - a na końcu tej 
drogi znowu jest aborcja. 
 2. Zrozumiałem, jak wiele osób – poza sa-
mymi kobietami - jest związanych z grzechem 
aborcji. Niektórzy bezpośrednio w niej uczest-
niczą, inni „tylko” do niej zachęcają. A tak na-
prawdę wszyscy oni popełniają grzech przeciw 
piątemu przykazaniu. Są to politycy, lekarze, 
pielęgniarki, celebryci, nie raz niestety ojciec 
dziecka lub kobiety w ciąży. 
 3. Film uzmysławia, że wokół nas toczy 
się zacięta walka, starcie między cywilizacją 
śmierci a cywilizacją życia. Po jednej stronie 
mamy ogromne firmy z potężnym kapitałem, 
a po drugiej… wielką moc pokornej modlitwy. 
 4. Niestety cywilizacja śmierci pod przy-
krywką dobra wolontariatu trafia nawet do 
szkół, do najmłodszych, a następnie coraz 
bardziej ich wciąga, zagłusza głos Boga, 
który woła: „Nie zabijaj!”. Projekt ten prze-
prowadzany jest z użyciem manipulacji 

językowych. Oto zło i ciemność ubierane 
są w hasła i słowa, które na pierwszy rzut 
oka kojarzą się przecież pozytywnie. To 
rzekome: „prawo do wyboru”, „zdrowie ko-
biety”, „zapobieganie ciążom u nastolatek”, 
„pomoc kobietom w trudnej sytuacji”. Tak 
naprawdę zaś chodzi o śmierć, tyle że przy-
pudrowaną słodkim różem – bo taki kolor 
kapeluszy noszą w filmie (i nie tylko) abor-
cyjne aktywistki.  
 5. Z drugiej strony pojawia się nadzieja, 
bo skoro media i przemysł filmowy mają tak 
ogromny wpływ na naszą mentalność i postę-
powanie, to znaczy, że „Nieplanowane”  pomo-
gą w naprostowywaniu skrzywionych sumień. 
 6. W trakcie seansu powracało do mnie 
pytanie, czy samo wprowadzenie zakazu za-
bijania dzieci nienarodzonych może załatwić 
sprawę. Wydaje się, że to nie wystarczy. Rów-
nolegle do działań prawnych trzeba zmieniać 
myślenie ludzi, tłumaczyć im prawdę o tym, że 
życie ludzkie jest darem, które należy przyjmo-
wać i chronić. 
 7. Bóg jest dobry. Póki żyjemy na tym świe-
cie, mamy czas na nawrócenie, a Pan może 
przebaczyć nam nawet największe okropności. 
Film pokazuje, że Abby nie tylko żałowała za 
swój grzech i go wyznała, ale chciała go też od-
pokutować i dlatego zaangażowała się w obro-
nę życia dzieci nienarodzonych. Nadmienię, 
że 39-letnia Amerykanka jeździ dziś ze swoim 
świadectwem po całym świecie, napisała książ-
kę i bierze aktywny udział w promocji filmu. 
 8. To niesamowite: wytrwała modlitwa 
najbliższych rodziców, współmałżonka potrafi 
czynić cuda. Przyniesie efekt, choć niekiedy 
będzie trzeba na to trochę poczekać. 
 9. W ogóle „Nieplanowane” przepięknie 
pokazują walkę Boga o człowieka – to jak nie 
przestaje On przemawiać do naszego sumie-
nia. W przypadku Abby czyni to właśnie przez 
rodziców, współmałżonka, pastora, przez 
dziecko znajomych, Pismo Święte, organizację 
pro-life. Rękoma wolontariuszy puka nawet do 
drzwi domów i mówi o złu, jakim jest zabijanie 

dzieci nienarodzonych. Bóg na bardzo wiele 
sposobów puka do naszych serc, chcąc spro-
wadzić nas na dobrą drogę.   
 10. I jeszcze jedna słodko – gorzka reflek-
sja. Słyszałem, z jakimi trudnościami zmagali 
się dystrybutorzy filmu i jak wielcy tego świata 
blokowali i nadal blokują to dzieło. Czemu? Bo 
ono może naprawdę zmienić nasze myślenie 
w kwestii aborcji. Dlatego też postanowiłem 
włączyć się w promowanie filmu. 
 Reklama odbywała się na wszystkich do-
stępnych polach – z ambony, poprzez witrynę 
internetową parafii www.objawieniepanskie.
waw.pl i naszą stronę na Facebooku, poprzez 
SMS-y oraz osobiste zaproszenia i przyniosła 
duże owoce. Zależało mi, by trafić z promocją 
do nauczycieli, którzy pracują z dziećmi, ale 
konkretna grupa osób, które zaprosiłem, nie 
dała się przekonać do wspólnego wyjścia. 
Informacja trafiła także do młodzieży, ale i tu 
odzew był zerowy.
 Udało się za to zebrać grupę prawie  
70 parafian i osób z różnych katolickich wspól-
not. Żywię nadzieję, że ta nasza garstka bę-
dzie taką małą kulą śnieżną, która pociągnie za 
sobą innych i ruszy sumienia - nie tylko niezde-
cydowanych, ale też zwolenników aborcji. Tak 
jak to miało miejsce za Oceanem.        
 Nasi parafianie podzielili się z nami 
wieloma pięknymi osobistymi recenzjami 
„Nieplanowanych”. Będziemy je wszystkie 
stopniowo publikować - tutaj i w Interne-
cie. Widać już, że film działa w ludzkich 
sercach niesamowite rzeczy. Gorąco za-
chęcam do jego obejrzenia. 

ks. Paweł Paliga
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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. 10.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie przed I Komunią św. dzieci i rodzi-
ców, 16.50 śpiewanie pieśni patriotycznych, 
zapraszamy chętnych
2. 11.11 - poniedziałek, wspomnienie  
św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległo-
ści, modlimy się za Ojczyznę, Msze św.: 9.00, 
12.00, 18.00, główne uroczystości w Świątyni 
Opatrzności Bożej, są zaproszenia na Mszę św. 
o g. 9.00 i na koncert Boże, coś Polskę  
o g. 17.00, chętnych zapraszamy do zakrystii 
po odbiór zaproszeń
3. 12.11 - wtorek, wspomnienie św. Jozafata

4. 13.11 - środa, wspomnienie pierwszych 
Męczenników Polskich, o g. 18.00 modlimy się 
w intencji KŻR
5. 16.11 - sobota, wspomnienie NMP Ostro-
bramskiej
6. 17.11 - niedziela, Światowy Dzień Ubogich, 
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komu-
nią św. dzieci ze szkoły Gaudeamus
7. Zachęcamy do obejrzenia filmu „Nieplano-
wane”, pokazuje on prawdę o zbrodni aborcji, 
na podstawie świadectwa życia Abby Johnson, 
początkowo zwolenniczki aborcji, a po doświad-
czeniu prawdy, obrończyni życia nienarodzonych.

Aktorki naszego parafialnego 
Teatru Bliżej Nieba zapraszają na 
mocne, głębokie i humorystyczne 

przedstawienie dla dorosłych 
PT. "KTO OTWORZY DRZWI" 
15 listopada godz. 19:00 

w Domu Kultury Stare Babice.

Podczas spektaklu odbędzie się 
bezpłatna opieka i animacje teatral-
ne dla dzieci, które również popro-
wadzą aktorzy Teatru Bliżej Nieba. 
Bilety na spektakl można kupić na 

portalu biletyna.pl
Zapraszamy serdecznie.

Jeśli myślisz o drodze kapłańskiej, albo nie wiesz jaką drogą 
iść, to zapraszamy na rekolekcje dla rozeznających powołanie. 
Będziesz mógł się wsłuchać w Słowo Boże i w jego świetle pomyśleć o przyszłości,  
bo to Bóg jest dawcą powołania.
Rekolekcje opierają się na Eucharystii, katechezach oraz przebywaniu z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W sposób naturalny jest to też 
czas nawiązywania dobrych ludzkich relacji, spotkania i poznania księży pracujących w seminarium oraz kleryków. Będziesz mógł też poznać 
innych mężczyzn, którzy noszą w sobie podobne pragnienia i dylematy. Rozmowa z nimi może pomóc Tobie i im.
Jednego na pewno możesz się nie obawiać: rekolekcje dla rozeznających powołanie to nie czas agitacji, presji, czy wmawiania czegokolwiek 
komukolwiek. Wspólnie się modlimy, dziękujemy za już powołanych, ale nade wszystko prosimy o to, by uczestnicy rekolekcji rozpoznali wolę 
Pana Boga w swoim życiu i za nią poszli.
Na rekolekcje zapraszamy uczniów ostatnich dwóch klas szkoły średniej oraz studentów i osoby pracujące.
Terminy rekolekcji poniżej: 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku


