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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

Dziś Jezus przypomina nam, 
że prawdziwa miłość do 
Niego polega na zachowa-

niu Jego nauczania, Jego poleceń. 
Obecność Ducha Świętego ma 
nam zatem w tym pomóc. Jezus 
obiecuje  więc swoim uczniom: ”Nie 
zostawię was sierotami. Przyjdę do 
was w moim Duchu” 
 Duch Święty będzie  dla nas 
„pocieszycielem” po odejściu Jezu-
sa, nie zostaniemy więc sierotami.. 
Ale nie tylko to: będzie też Duchem 
Prawdy, a to nie tyle oznacza, że 
objawi nam  jakieś nowe, nieznane 
dotychczas prawdy, ale że dopro-
wadzi nas do pełnego zrozumienia 
Boga, pomoże lepiej zrozumieć Je-
zusowe nauczanie.
 Duch Święty zamieszkał w każ-
dym z nas w czasie chrztu. Obrał 
nas sobie na swoją świątynię. Tu 
działa i tu pragnie odbierać cześć. 

Chce by człowiek czcił Go całym sobą i pod-
dawał się Jego działaniu, pozwalał sobą kiero-
wać. Wtedy będzie nam przypominał o wierno-
ści Jezusowi i Jego słowom. Duch Święty jest 
naszym nauczycielem okazywania czci Bogu 
i Jego przykazaniom
 Największym, więc przejawem miłości 
Boga do człowieka jest Dekalog. To w nim 
wyraża się autentyczna troska Stworzyciela 
o człowieka. To prawo odnosi się do trzech 
rzeczywistości: do Boga , do drugiego człowie-
ka i do mnie samego. Dekalog jest wyrazem 
odpowiedzialnej miłości Boga do ciebie. Bóg 
cię szalenie kocha, dlatego jest za ciebie od-
powiedzialny. Nie chce, abyś robił krzywdę so-
bie i innym. Stwórca wyznacza granice twojej 
wolności, ale jakże błogosławione są te ograni-
czenia. „Kto ma przykazania moje i zachowuje 
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie.”
 Bóg wyznaczył nam pewne trasy, po któ-
rych powinniśmy się poruszać. On proponuje, 

żeby postawę miłości zawsze łączyć z odpo-
wiedzialnością. Jednak zanim to nastąpi, jest 
potrzebny czas kiedy trzeba bronić wiary; kie-
dy trzeba uzasadnić nadzieję, którą nosimy  
w sercach; kiedy odrzucają głoszone przez nas 
słowo; kiedy przychodzi cierpienie to samot-
ność jest jedynym kluczem, który może otwo-
rzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. 
Być może też dzięki niej naprawdę zobaczę, że 
Go potrzebujemy i zaczniemy Go przyzywać. 
Jeżeli zaś kto miłuje Jezusa, będzie też umi-
łowany przez Ojca i w ten sposób cała Trójca 
Święta zamieszka w człowieku, który  prawdzi-
wie kocha. Bowiem –„gdzie jest miłość,  tam 
jest Bóg”
 Szczególnie teraz w tym trudnym dla nas 
czasie powinniśmy o tym pamiętać  i jak mó-
wił Papież Jan Paweł II „Oto Dekalog: dziesięć 
słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka 
i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, 
Europy, świata.”

Henryka Andrzejewska

Świat nie zna Ducha Pocieszyciela, którego posyła nam Chrystus. Często i my chrześcijanie nie 
zdajemy sobie sprawy z Jego działania w naszym życiu.  Rzadko go przyzywamy, pragnąc poddać 
mu nasze życie. A przecież Pan Jezus posyła Go nam, abyśmy w świetle Bożym mogli patrzeć na 
wydarzenia codziennego życia. On uczy nas dokonywać właściwych wyborów.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 8, 5-8. 14-17); 
(Ps 66 (65), 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20); 
(1 P 3, 15-18); 
Aklamacja; (J 14, 15-21);

SŁOWO TYGODNIA  
z EWANGELII  wg św. Jana (14, 15-21)
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Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja 
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami 
był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, po-
nieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie 
widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu pozna-
cie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś 
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja 
będę go miłował i objawię mu siebie».

ZACHOWAĆ PRZYKAZANIA

O ULDZE W CIERPIENIU I TRWANIU DO KOŃCA
PIJAK, NUREK, AKROBATA, CZYLI O ŁOSIU
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

KĄCIK BIOETYCZNY DLA WIERZĄCYCH I ATEISTÓW

O ULDZE W CIERPIENIU  
I TRWANIU DO KOŃCA

Schyłek życia to jeden z najbardziej zna-
czących momentów ludzkiej egzystencji. Oso-
ba chora powinna być otoczona opieką do 
końca życia. 

Celem opieki paliatywnej jest po-
prawa jakości życia pacjenta u schyłku życia 
poprzez:

- udzielenie mu wszechstronnej opieki
- uśmierzanie bólu 
- łagodzenie objawów choroby
- łagodzenie lęku. 
Zespół opieki paliatywnej czyni wszystko, 

co w jego mocy, aby pomóc osobie chorej 
w utrzymaniu zdolności do komunikowania się 
ze światem oraz w zachowaniu maksymalnej 
autonomii i niezależności. Prowadzi również 
konsultacje psychologiczne. Przed członkami 
zespołu opieki paliatywnej stoi kluczowe zada-
nie przyniesienia chorej osobie jak największej 
ulgi w cierpieniu. 

Wyróżniamy następujące formy opieki nad 
chorym: 

- opieka medyczna – łagodzenie bólu z wy-
korzystaniem wszelkich możliwych środków; 

- psychologiczna – towarzyszenie (w tym 
również duchowe), życzliwa obecność oraz 
wsparcie; 

- pielęgnacyjna – karmienie pacjenta, po-
dawanie napojów, dbanie o jego higienę i fi-
zyczny komfort, fizjoterapia; 

- nad rodziną i bliskimi pacjenta. 
Częścią opieki paliatywnej jest uśmie-

rzanie bólu. W skrajnych przypadkach może 
ono wymagać zastosowania bardzo silnych 
środków przeciwbólowych, np. morfiny oraz 
środków uspokajających, które niosą ze sobą 
skutki uboczne w postaci niezamierzonego 
przyśpieszenia śmierci chorego. W takim 
przypadku celem zaaplikowania tak mocnych 
środków przeciwbólowych nie może być nigdy 
spowodowanie śmierci pacjenta, lecz wyłącz-
nie ograniczenie jego cierpienia fizycznego 
i psychicznego (w przeciwieństwie do eutana-
zji, która przez podanie cierpiącemu zabójczej 
dawki leków ma spowodować jego śmierć).

Eutanazja jest świadomym działa-
niem lub świadomym zaniechaniem działania 
z intencją spowodowania śmierci pacjenta. 
Osoby zaangażowane w eutanazję dopro-
wadzają do zgonu chorego pod pretekstem 
skrócenia jego cierpień lub uszanowania jego 

woli, gdy tymczasem powinni łagodzić jego 
dolegliwości i towarzyszyć mu aż do momentu 
naturalnej śmierci.

W Polsce eutanazja jest za-
broniona i każdy, kto się jej dopuszcza, 
podlega odpowiedzialności karnej. Art. 150 
kodeksu karnego wskazuje, iż „kto zabija czło-
wieka na jego żądanie i pod wpływem współ-
czucia dla niego, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Wspoma-
gane samobójstwo również jest prze-
stępstwem (art. 151 kodeksu karnego): „Kto 
namową lub przez udzielenie pomocy dopro-
wadza człowieka do targnięcia się na własne 
życie, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”.

Eutanazja i wspomagane samobójstwo są 
sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej. Kodeks 
Etyki Lekarskiej wymaga od lekarza, by ten 
zapewnił  pacjentowi godne warunki umierania 
(art. 30): „Lekarz powinien dołożyć wszelkich 
starań, aby zapewnić choremu humanitarną 
opiekę terminalną i godne warunki umierania. 
Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia 
chorych w stanach terminalnych i utrzymywać, 
w miarę możliwości, jakość kończącego się 
życia”. 

W myśl art. 32 Kodeksu Etyki Lekarskiej: 
„W stanach terminalnych lekarz nie ma obo-
wiązku podejmowania i prowadzenia reanima-
cji lub uporczywej terapii i stosowania środków 
nadzwyczajnych.”.
Na podstawie książki „Przewodnik: bioetyka dla młodych” 

wybrał ks. Paweł Paliga

Każda osoba, która znajduje się u kresu życia, ma niezastąpioną wartość i godność. Zasługuje 
na szacunek i uwagę; a także na to, by towarzyszyć jej aż do naturalnej śmierci, łagodząc ból - 
czyli zapewnić opiekę paliatywną. Niestety istnieje też druga droga: podanie osobie cierpiącej 
- zabójczej dawki leków. To eutanazja…

Msza przy grobie św. Jana Pawła 
II   
W poniedziałek, 18 maja, w setną rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II, Ojciec Święty Franciszek odpra-
wi Mszę świętą przy grobie papieża Polaka. Uro-
czystość odbędzie się o godz. 7.00. Ze względu na 
ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem 
Msza święta będzie celebrowana bez udziału wier-
nych, ale będzie transmitowana na kanale YouTu-
be VaticanNews oraz przez inne media w Polsce 
i na świecie. Także w poniedziałek 18 maja, m.in. 
w TVP1 o godz. 20.00, zostanie wyemitowane 
przesłanie papieża Franciszka skierowane do Po-
laków z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II.

Dar na stulecie
Ponad 1300 inicjatyw na pięciu kontynentach 
– to dotychczasowy bilans projektu „Dar na 
Stulecie” organizowanego z okazji 100. roczni-
cy urodzin św. Jana Pawła II. Projekt polega na 
stworzeniu „duchowego pomnika” zbudowanego 
z inicjatyw modlitewnych, charytatywnych, nauko-
wych, artystycznych, edukacyjnych i wychowaw-
czych podejmowanych jako wyraz wdzięczności za 
życie świętego papieża. Propozycje są najróżniej-
sze. To inicjatywy modlitewne, spotkania i konfe-
rencje (wiele z nich już się odbyło), projekty chary-
tatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. 
To również indywidualne, rodzinne lub wspólnoto-
we zobowiązania do studiowania nauczania Jana 
Pawła II. Na stronie darna100.pl znaleźć można 
propozycje zgłoszone do tej pory. 

Chrześcijańskie imiona
O powrót do nadawania nowo narodzonym 
dzieciom zaapelowała Melanie McDonagh na 
łamach angielskiego pisma „The Catholic He-
rald”. Zwróciła uwagę, że wszystkie imiona mają 
swoją etymologię i znaczenie, a te chrześcijańskie 
„same w sobie są mocne, uświęcone przez tra-
dycję, z własnym dniem w kalendarzu, stanowiąc 
wzór, za którym dziecko może pójść”. Okazją do 
podjęcia tego tematu była wiadomość o nadaniu 
przez potentata technologicznego Elona Muska 
jego nowo narodzonemu synowi imienia X Æ A-12. 
„Żadne imię dziecka nie powinno stać w sprzecz-
ności z jego interesami” – napisała M. McDonagh. 
Zauważyła, że do 1993 obowiązywało we Francji 
ustawodawstwo napoleońskie, które m.in. stano-
wiło, iż „dzieci francuskie powinny nosić imiona 
świętych z kalendarza, czyli chrześcijańskie imio-
na własne”. 

Czy będą pielgrzymki?
Mimo trudności, w zmienionej formie i w zgo-
dzie z przepisami piesze pielgrzymki na Jasną 
Górę w tym roku się odbędą - zdecydowali 
wspólnie ich przewodnicy podczas spotkania w ja-
snogórskim Sanktuarium. Będą jednak na pewno 
znacznie mniej liczne. Pielgrzymki piesze, zwłasz-
cza na Jasną Górę, odbywały się nawet w naj-
trudniejszych momentach naszej historii, zawsze 
miały i mają wymiar pokutny. Epidemia wymusza 
konieczność wielu zmian, ale mimo to ich organi-
zacja na dzień dzisiejszy jest nadal możliwa – pod-
kreślają organizatorzy.
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Ostatnimi czasy człowiek nie chodzi do ko-
ścioła - przynajmniej nie tak licznie, jak mógłby, 
a przyroda nie lubi pustki... Tak to już jest, że 
miejsce, które zostało pozostawione, zajmuje 
ktoś inny. W rejonie naszej parafii żyją zwierzęta. 
Wiele z nich odwiedza teren naszego kościoła, 
a niektóre… już u nas zamieszkały! Podobno 
święty Franciszek z Asyżu wygłaszał kazania 
do zwierząt. Czyżby zwierzaki z Bliznego miały 
ochotę posłuchać ks. Mariana, ks. Janusza i ks. 
Pawła?

Jeśli chodzi o gabaryty, to największym go-
ściem, który nas odwiedza jest łoś. Nic dziwnego: 
tak naprawdę to jego tereny, na które my ludzie 
się wdarliśmy. Nasza parafia znajduje się w otu-
linie Kampinoskiego Parku Narodowego, którego 
symbolem i „królem” jest właśnie łoś. Kampinos 
jest z kolei połączony polami z Lasem Bemow-
skim, gdzie występują podmokłe tereny  - a łosie 
to uwielbiają! I dlatego między oboma obszarami 
następuje wymiana zwierząt. 

Z opowiadań Księdza Proboszcza wiem, że 
niegdyś ogrodzenie naszego kościoła cyklicznie 
przekraczała pewna klępa (czyli mama łosia), 
która wraz z łoszakiem (czyli małym łosiem) przy-
chodziła tu na jabłka. Oboje uwielbiali spożywać 
te sfermentowane, a po ich zjedzeniu lekko pod 
wpływem leżeli pod jabłonią. 

Atrakcją dla łosi jest również nasz staw, bo 
zwierzęta te uwielbiają wodę. Chłodzą się w niej, 
gdy temperatura przekroczy 10 °C. Źle znoszą 
taką pogodę - dla nich to już upał. Trzeba wie-
dzieć, że łoś jest bardzo dobrym i wytrwałym pły-
wakiem, potrafi także nurkować… Zażywa kąpie-
li, które mogą trwać nawet kilka godzin, a z głową 
pod wodą wytrzymuje aż 50 sekund. Umie też 
pokonywać przeszkody wodne o długości od kil-
kunastu do nawet dwudziestu kilometrów. 

Łoś w Polsce jest chroniony. Na terenie Kam-

pinoskiego Parku Narodowego 
żyje ok. 400 łosi. Łoś żeruje 
w dzień i w nocy, ale najbardziej 
aktywny jest wczesnym rankiem 
i wieczorem. W poszukiwaniu 
pożywienia przemierza nie raz 
duże odległości. Wydawałoby 
się, że to bardzo powolne zwie-
rzę, ale prawda jest taka, że 
może rozpędzić się do prędko-
ści nawet 60 km/h. Poza tym to 
niezły akrobata – potrafi świet-
nie skakać i pokonywać nawet 
2-metrowe ogrodzenia. Ciekawe ile razy nawie-
dził w ten sposób teren naszego kościoła, gdy 
wszystkie bramy były już szczelnie zamknięte…  

Łoś jest wegetarianinem: żywi się tylko rośli-
nami, lecz może być niebezpieczny dla człowieka 
– szczególnie, gdy spotka się klępę z łoszakiem. 
Dlatego nigdy nie wolno podchodzić do takiego 
duetu. 

Warto mieć też na uwadze fakt, że każdego 
roku w okolicach Puszczy Kampinoskiej docho-
dzi do co najmniej kilkunastu kolizji samochodów 
z udziałem łosi. Bywa, że takie zdarzenie kończy 
się tragicznie nie tylko dla łosia, ale i dla kieru-
jącego pojazdem… Dorosły okaz łosia może bo-
wiem ważyć nawet 700 kilogramów. Co gorsza 
jego wysokie nogi sprawiają, że podczas kolizji 
może on wpaść prosto na przednią szybę. Tego 
typu zajścia drogowe najczęściej zdarzają się od 
zmierzchu do świtu, szczególnie około dwóch go-
dzin po zachodzie słońca. Gdy jedzie się przez 
ciemną Puszczę, dobrze jest więc zdjąć nogę 
z gazu i wzmóc czujność. 

A wracając na nasze tereny… Z relacji Pa-
rafian wiem, że łoś zagląda też do nich. Był już 
widziany na Grotach, w Bliznem, ale także w War-
szawie na Batalionów Chłopskich.

Jeśli udało Wam się podejrzeć łosie w na-
szej parafii i macie jakieś obserwacje, podzielcie 
się nimi w komentarzach i koniecznie prześlijcie 
zdjęcia. 

Czekamy też na fotografie innych dzikich 
zwierząt, których ścieżki przecięły się z Waszymi. 
Wyślijcie je nam wraz z opisem, co to za zwierzak 
i w której części parafii doszło do tego interesują-
cego spotkania.

Mater ia ły  można przesy łać  na  Facebo -
oka,  naszą  sk rzynkę  redakcy jną 
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com 
lub bezpośrednio do mnie na 
p.paliga@vp.pl 

Mam nadzieję, że razem uda nam się stwo-
rzyć wirtualny album z wizerunkami naszych nie-
tuzinkowych gości. 

ks. Paweł Paliga

W kolejnym odcinku: 
„Mówi się, że zwierzęta upodabniają się do 

właścicieli. Jak wiadomo kapłani chodzą w czar-
nych sutannach… Dzisiaj przedstawiam Wam 
więc czarno-siwą kawkę zwyczajną.”

KOŚCIELNE ZWIERZAKI… 
…CZYLI NIESPODZIEWANE WIZYTY ZA OGRODZENIEM W BLIZNEM

ODCINEK 1: PIJAK, NUREK, AKROBATA, CZYLI O ŁOSIU 

W stulecie urodzin papieża Wojtyły pragniemy stworzyć parafialny (wirtualny) 
album pełen wspomnień o naszym ukochanym papieżu! 
Opowiedz nam, jakie jest Twoje ulubione zdjęcie Jana Pawła II lub zacytuj 
jakąś jego wypowiedź, która kiedyś Cię poruszyła i wyjaśnij nam krótko, cze-
mu. A może byłeś kiedyś na spotkaniu z papieżem i masz prywatne zdjęcia 
z tych chwil? Lub w Twoim domu wisiał obraz, który Cię umacniał i towarzy-
szył w ważnych momentach życia? To tylko przykłady. 
Przekaż swoje świadectwo ks. Pawłowi lub wyślij mu maila na adres p.pali-
ga@vp.pl. Możesz też napisać na naszą skrzynkę redakcyjną redakcja.obja-
wieniepanskie@gmail.com lub przesłać wiadomość na Facebooku.     
Z wielką radością czekamy na Wasze wspomnienia. Liczymy, że będzie ich 
co najmniej 100 ;-). Będziemy publikować je na naszej stronie „Parafia Obja-
wienia Pańskiego” na Facebooku. 

Jedna z naszych Parafianek już podzieliła się swoim ulubionym cytatem: 
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała./ Karol Wojtyła

„To zdanie – modlitwa nasyca mnie pokojem. Jest wiele spraw, które trudno 
zrozumieć, a ów fragment poezji Karola Wojtyły wnosi do serca pewność, iż 
Bóg-Miłość rzuci na wszystko światło jasne jak słońce; i że to On zwycięży. 
Zacytowane wersety poruszają mnie również do tego, by starać się czynić 
napędem swojego działania właśnie miłość, bo wtedy wszystko stanie się 
proste. To przepiękny cytat, który sprawia, że człowiek na chwilę i mimowol-
nie zanurza się w kontemplacji Boga.”  

100 ZDJĘĆ I CYTATÓW NA 100 ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II! 
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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. 17.05 - niedziela, o g. 17.30 nabożeństwo 
majowe, możemy przyjąć w kościele 70 osób, 
przed kościołem jest nagłośnienie, można 
uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz,  
zapraszamy, odwagi

2. Dni Modlitw o urodzaj, poniedziałek,  
wtorek, środa
3. 22.05 - piątek, rozpoczynamy Nowennę  
do Ducha Świętego
4. 24.05 - niedziela, uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego

„PANIENCE NA DOBRANOC” - e-koncert  
z okazji 100. urodzin Jana Pawła II 
Z okazji setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II – znani śląscy artyści w niezwykłym koncer-
cie! Magda Anioł, Sylwester Targosz-Szalonek, Mirosław Szołtysek, Bożena Szołtysek oraz Dariusz 
Niebudek przypomną postać Ojca Świętego i jego oddanie Najświętszej Panience już w poniedziałek 
18 maja 2020 r. w specjalnym koncercie on-line 
na platformie www.fabrykakoncertow.com.pl

Koncert on-line na trudne czasy powstał specjalnie z myślą o na-
szym ukochanym Papieżu i jego oddaniu Matce Bożej. 
Data koncertu nie jest przypadkowa – to dzień urodzin Ojca Świę-
tego, ponadto jak Polska długa i szeroka miesiąc maj jest w szcze-
gólny sposób poświęcony Maryi – Królowej Polski. 
Usłyszymy wspaniałe utwory hołdujące Matce Bożej oraz tytułowy 
utwór „Panience na dobranoc”, który wykonają wspólnie wszyscy 
artyści. W ten sposób uczcimy pamięć o jednym z najznamienit-
szych Polaków w 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.

www.chrzescijanskiegranie.pl

Nasz cykl „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ…”
Codziennie przez cały maj na parafialnym Facebooku publikujemy słowa kardynała Wyszyńskiego 
poświęcone Matce Bożej. Do każdego cytatu dołączamy krótkie rozważania, których autorką jest nasza 
Parafianka, Agnieszka Szymajda. 
9 maja: „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią 
przedziwnych cudów swojej potęgi.”
Mamy przede wszystkim zaufać Maryi we wszystkich sprawach naszego życia, nawet w tych, które po 
ludzku wydają się beznadziejne, a wtedy właśnie Bóg dokona niemożliwego, odmieni nasze życie w nie-
spodziewany i zaskakujący sposób… (fragment). 


