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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

J eden z moich znajomych 
pracował w firmie organi-
zującej pokazy i sprzedaż 
garnków wysokiej jako-

ści. Kiedy starsze panie broniły się 
przez zakupem i wymawiały wyso-
ką ceną sprzętu, prezenterzy mieli 
przygotowane gotowe schematy 
działania. „Kocha pani swoje dzieci 
i wnuki?”. Kto by nie kochał?. „Zo-
stawi im pani pieniądze w spad-
ku?” A komu mam zostawić? „To 
mamy dla pani lepsze rozwiąza-
nie. Pieniądze rozejdą się zaraz 
po pani śmierci, nikt nie będzie 
pamiętał o tym wspaniałomyślnym 
podarunku. A te garnki i patelnie, 
które może pani dzisiaj zamówić 
dla swoich dzieci, będą im służyły 
jeszcze za sto lat. Są niezniszczal-
ne. I za każdym razem, gdy wnu-
czek, albo i prawnuczek, przystąpi 
do gotowania obiadu, westchnie 
i szepnie: to prezent od babci”. 
Któż by się rozczulił i nie otworzył 
portfela w obliczu tak wzruszającej 
perspektywy. 
Każdy człowiek przed śmiercią 
myśli o testamencie. Nie chce, aby 
jego bogactwo trafiło w przypadko-

we ręce. Pracował ciężko przez całe życie, 
aby dzieci i wnuki wspominały go za pozosta-
wiony im samochód, dom, konto w banku. Ale 
czy to się powiedzie? 

A co można zapisać swoim dzieciom 
oprócz majątku? Najważniejsze jest pozo-
stawienie wiary, i to nie tylko w testamen-
cie, ale w całym życiu. Właśnie za to dzieci 
okażą długą wdzięczność i pamięć. Bardzo 

często rodzice przeżywają szczególny rodzaj 
bólu: „Dzieci zgubiły kontakt z Bogiem, z Ko-
ściołem. Co będzie z nimi, co będzie z nami?  
Nie przekazaliśmy im klucza do nieba”. 
Ewangelia nie jest nauką o pieniądzach, tylko 
o przywiązaniu do nich. To duża różnica. Bo 
przywiązanie do pieniądza to przywiązanie 
do ziemi, do obecnego życia, do posiadania 
lokat, ogrodu i złota w szkatułce. A to przy-
wiązanie zabija w nas pragnienie posiadania 

królestwa Bożego, największego z bogactw, 
które Bóg ofiaruje człowiekowi.

Jezus nie potrzebuje naszych pieniędzy. 
Potrzebuje naszego serca. Na początek 
proponuje, abyśmy zrozumieli, co jest 
prawdziwym skarbem człowieka. Słowa: 
„skarb, bogactwo, sukces” mają wiele zna-
czeń: giełda, bank, kumulacja Lotto, drewnia-
na skrzynia zakopana pod gruszą, wysokie 
i dobrze płatne stanowisko. Ale ktoś inny po-
wie: skarb to 50 lat szczęśliwego małżeństwa, 
albo więcej – to miłość dzieci, to szacunek 
sąsiadów i znajomych, to wdzięczność ludzi, 
którym się pomogło w życiu, to przebrnięcie 
przez choroby, to wreszcie zachowanie wia-
ry i uśmiech na myśl, że każdy dzień życia 
zbliża mnie do życie jeszcze piękniejszego. 
To bogactwo zostało opisane w Biblii i nazwa-
ne mądrością (pierwsze czytanie). Więc jak 
zawsze trzeba zadać sobie pytanie: wierzę 
w Biblię czy wierzę sprzedawcom garnków 
i innych akcesoriów (z całym szacunkiem, bo 
garnki też są potrzebne). To był dylemat boga-
tego człowieka z Ewangelii. Na razie odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Ale jeżeli zrozumiał to, o czym mówił do niego 
Jezus, to jest szansa, że kiedyś powróci. Jak 
wielu z nas…

ks. Janusz Stańczuk

Królestwa Bożego nie można nabyć, tak jak wchodzi się w posiadanie różnych rzeczy tego świata. 
Jego wartość przewyższa nieskończenie cały świat. Stajemy się jego uczestnikami z łaski Boga, 
który pragnie hojnie obdarować tych, którzy całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, pragną 
należeć do Niego i pełnić Jego wolę.  

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
Mdr 7, 7-11; 
Ps 90 (89), 12-13. 14-15. 16-17; 
Hbr 4, 12-13; 
Mk 10, 17-30

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (10, 17-30)
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Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: 
«Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie 
zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i mat-
kę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wte-
dy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, 
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 

Sprzedawcy rzeczy mniej potrzebnych

NA DRODZE DOMOWEGO KOŚCIOŁA
WSPÓLNE PLANSZOWANIE

Bardzo często rodzice 
przeżywają szczególny 

rodzaj bólu: „Dzieci zgubiły 
kontakt z Bogiem, z Kościołem. 
Co będzie z nimi, co będzie  
z nami?  Nie przekazaliśmy im 
klucza do nieba”
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Cykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 1 PIERWSZY KROK
Pierwszy krok na drodze Domowego 

Kościoła (DK) wykonaliśmy jesienią 
2012 r. Byliśmy wtedy małżeństwem 

z pięcioletnim stażem i dwójką małych dzieci. 
Namawiali nas znajomi, którzy należeli do po-
wstającego wtedy kręgu DK – drugiego z ko-
lei w parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem. 
Główne argumenty w ich zachętach to: moż-
liwość dołączenia do wspólnoty małżeństw 
– rodzin i kontakt z ks. Marianem, „oddanym 
i mądrym duszpasterzem”, który bierze ak-
tywny udział w budowaniu nowego kręgu. 
Ważne było to, że ze znajomymi łączyła nas 
długotrwała więź, sięgająca czasów przed-
małżeńskich, gdy m.in. razem wyjeżdżaliśmy 
na urlop. Ta okoliczność dodawała mocy ich 
zaproszeniu.

      Nie było tak, że od razu dołączyliśmy do 
kręgu. Znajomi nie dawali nam jednak spo-
koju – podawali termin spotkania, pytali czy 
możemy przybyć, nie ustawali w zachętach. 
To skłoniło nas do poważnego rozważenia 
propozycji.

By nie utonąć
 Jest coś takiego jak katolicyzm kulturo-
wy, tradycyjny. Występuje wtedy, gdy idziemy 
w niedzielę i święta (przede wszystkim na 
Boże Narodzenie i w Wielkanoc) do kościoła, 
bo rodzice i dziadkowie tak robili oraz rodzina 
tak robi. To i my tak robimy, żeby się nie wyła-
mywać, ale robimy to z przyzwyczajenia, bez 
głębszej motywacji, ale też z coraz większym 
oporem, z rosnącą otwartością na „odpuszcze-
nie sobie”, by np. w niedzielę zamiast do ko-
ścioła iść do kina. To nie jest nasz przypadek. 
 My już w narzeczeństwie zgodziliśmy się 
co do tego, że trwanie w wierze przy Panu 
Bogu to powinien być fundament naszego 
małżeństwa. Byliśmy świadomi, że XXI w. to 

trudny czas dla żyjących w małżeństwie, w ro-
dzinie. Bo tyle rozwodów, bo taka pogoń za 
przyjemnościami, tyle samolubstwa i zachęt 
do swawoli „hulaj dusza bez kontusza”, bo 
taki kult dążenia do indywidualnego samo-
spełnienia, czemu towarzyszy rozszerzanie 
się życia w pojedynkę, ale i w samotności… 
Bez takiego oparcia, jakie daje świadome 
trzymanie się Pana Boga łatwo się w takich 
warunkach pogubić, utonąć.
 Wciąż powracało do nas kompletnie za-
skakujące i zasmucające wyznanie jednego 
z naszych, zdawało się dobrych, znajomych, 
który po niespełna 3 latach życia małżeń-
skiego stwierdził: „małżeństwo to wiocha”, po 
czym rozwiódł się z żoną, ale to dopiero pół 
biedy. Po rozwodzie mimochodem mogliśmy 
obserwować, jak rozwód zmieniał tego czło-
wieka i jego życie – wyłącznie na gorsze.

By żyć we wspólnocie
 My od początku pokładaliśmy ufność 
w Panu Bogu. Zaraz po ślubie i nałożeniu so-
bie obrączek klęknęliśmy przed słynącym ła-
skami wizerunkiem Matki Bożej i składając Jej 
bukiet kwiatów wspólnie modliliśmy się „Tobie 
zawierzamy małżeństwo, które dziś rozpoczy-
namy. Uproś nam łaskę zachowania jedności 
i oparcia się wszelkim przeciwnościom, które 
na pewno przyjdą”. 
       Po 5 latach małżeństwa, rozważając 
możliwość dołączenia do kręgu DK, odkry-
liśmy, że z naszą wiarą, którą tak wytrwale 
pielęgnujemy, jesteśmy w gruncie rzeczy 
nieco osamotnieni. Zwłaszcza, że w przeszło-
ści nieobce nam było „życie we wspólnocie”. 
Przecież w latach szkoły, nauki należeliśmy 
do wspólnot, duszpasterstw. Teraz tamte do-
świadczenia zaprocentowały – stały się argu-
mentem, by dołączyć do kręgu DK. 
 Ponadto uświadomiliśmy sobie, że rado-
ści z udziału w Eucharystii nieraz towarzyszy 
poczucie niespełnienia, bo nie dzielimy jej 
z innymi uczestnikami liturgii. Jak często we 
Mszy św. uczestniczą nieznane sobie osoby, 
rozlokowane po różnych miejscach w koście-
le, które nie stanowią wspólnoty, lecz zbiór 
jednostek? W efekcie wychodzą z kościoła 
i każdy zostaje sam z tym, co tam otrzymał. 
Dlaczego tak jest? Przecież tak być nie musi! 
Dołączenie do kręgu DK wzbudziło w nas na-
dzieję na wspólnotę wiary i modlitwy, znaną 
nam z dobrych doświadczeń w przeszłości. 
 Zdecydowaliśmy się więc na pierwszy 
krok – dołączyliśmy do kręgu DK, drugiego 
kręgu w parafii w Bliznem. 

Magda i Krzysiek

10 ROCZNICA CUDU 
W 10. rocznicę tzw. Wydarzenia Eucharystycz-
nego odbył się doroczny Dzień Eucharystii 
w Sokółce. Zgromadził licznych wiernych archi-
diecezji a także pielgrzymów z kraju i z zagranicy. 
Uroczystości w Sokółce poprzedziła Nowenna 
Eucharystyczna. W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca we wszystkich parafiach archidiecezji 
miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, a homilia podejmowała temat Eucharystii. Jak 
podkreśla abp Wojda z Białegostoku, miało to na 
celu rozbudzić w wierzących większe pragnienie 
Eucharystii. Na temat autentyczności cudu musi 
wypowiedzieć się Stolica Apostolska. A jej decyzje 
zapadają nieraz po kilkunastu czy kilkudziesięciu 
latach obserwacji, refleksji i gromadzenia do-
świadczeń związanych z praca sanktuarium.  
PAPIEŻ W KOREI PÓŁNOCNEJ? 
Przywódca północnokoreański, Kim Dzong 
Un zaprosił Ojca Świętego do Pjongjangu 
– poinformowało w Seulu biuro prezydenta 
Korei Południowej. Ma on przekazać Francisz-
kowi zaproszenie przywódcy północnokoreań-
skiego ponadto podczas wizyty w Watykanie. 
W Korei Północnej nie istnieje wolność wyznania. 
Wspierane przez państwo świątynie i pojedyncze, 
nieliczne grupy wyznawców różnych religii praw-
dopodobnie mają stwarzać pozory tolerancji reli-
gijnej na użytek zewnętrzny. Według oficjalnych, 
rządowych statystyk, w Korei Północnej mieszka 
dziesięć tysięcy protestantów i zaledwie cztery ty-
siące katolików, którzy nie mają żadnego kapłana. 
NAJLEPSZE SĄ SZKOŁY KATOLICKIE 
Spośród 49 amerykańskich szkół prywatnych, 
które otrzymają w tym roku specjalne sztan-
dary National Blue Ribbon Award w uznaniu 
za największe osiągnięcia wychowawcze, 44 
to szkoły katolickie – poinformowała agencja 
CNA. Wyróżnienia te przyznaje Departament 
Edukacji USA. W całych Stanach Zjednoczo-
nych istnieje 133 tysięcy szkół publicznych i 35 
tysięcy szkół prywatnych. Większość wyróżnio-
nych placówek katolickich jest zarządzana przez 
poszczególne diecezje. Szkoły katolickie są ze 
swej natury podporządkowane integralnej forma-
cji osoby ludzkiej. Łączą one zdobywanie wiedzy 
z pogłębianiem wiary.
MISJONARZE MĘCZENNICY  
W Watykanie sporządzono listę misjonarzy 
zamordowanych od 2000 roku. Według tego 
raportu, w latach 2000-2017 zamordowano na 
świecie 447 osób będących w służbie misyj-
nej. Było wśród nich pięciu biskupów, 313 księży, 
trzech diakonów, 10 zakonników, 51 sióstr zakon-
nych, 16 seminarzystów, trzech członków instytu-
tów życia konsekrowanego, 42 świeckich oraz 4 
wolontariuszy. Faktyczna liczba ofiar jest jednak 
wyższa, bowiem opublikowano tylko potwierdzo-
ne, znane przypadki.  Wiele spośród ofiar, to „mło-
dzi, współcześni nam ludzie, podobni do swoich 
równolatków. Tych 447 osób, w większości w wie-
ku poniżej 40 roku życia, przygotowało się ducho-
wo i kulturowo do zadań w służbie misyjnej. Jedną 
z ofiar zabójców była zamordowana 24 stycznia 
2017 roku w Boliwii polska świecka misjonarka, 
Helena Kmieć.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Byliśmy świadomi, 
że XXI w. to trudny czas 

dla żyjących w małżeństwie, 
w rodzinie. Bo tyle rozwodów, 
bo taka pogoń za przyjem-
nościami, tyle samolubstwa 
i zachęt do swawoli „hulaj 
dusza bez kontusza”, bo taki 
kult dążenia do indywidualnego 
samospełnienia, czemu 
towarzyszy rozszerzanie się 
życia w pojedynkę, ale 
i w samotności… 
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W każdą trzecią niedzielę miesiąca 
o godz. 10:30 w naszej parafii 
odbywa się Msza święta w in-
tencji małżeństw należących do 

wspólnoty Domowego Kościoła. W tym wła-
śnie dniu żony, mężowie i dzieci licznie przy-
bywają i służą do Mszy poprzez czytanie, 
śpiewanie psalmu, czy niesienie darów. Po 
Mszy małżeństwa, dzieci, a także księża spo-
tykają się w salce nad zakrystią i rozmawiają. 
Czas ten można nazwać wspólnym świętowa-
niem niedzieli. 
 Wrześniowe świętowanie rodziny posta-
nowiły trochę urozmaicić, przynosząc z domu 
gry planszowe oraz pyszne ciasta. Mali i duzi 
popijając herbatę, zasiadali przy „Pocią-
gu”, „Farmerze”, „Tabu”, „Memory” i innych 

grach planszowych, ogrywając jedni drugich. 
Wszystko w atmosferze radości i zabawy - 
śmiechu nie było końca. Podczas wspólnej 
gry – mogli omówić ważne i mniej ważne kwe-
stie, a także lepiej się poznać.  
 Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 
należą do wspólnoty, a także – może przede 
wszystkim tych, którzy chcieliby poznać 
wspólnotę Domowego Kościoła – na kolej-
ne „planszowanie”. Miło będzie Was widzieć 
w salce w każdą trzecią niedzielę miesiąca po 
Mszy o godz. 10:30. Weźcie gry planszowe, 
ciacho i włączcie się do wspólnego świętowa-
nia niedzieli! 
NAJBLIŻSZE PLANSZOWANIE 
21 października po Mszy św. o godz. 10:30.

Aleksandra Perkowska

WSPÓLNE PLANSZOWANIECykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 1 PIERWSZY KROK

Teatr Bliżej Nieba poszukuje chętnego 
pana do zagrania roli młodego Księcia. 
Zapraszamy studenta/licealistę/osobę 
pracującą, która chciałaby się włączyć 

jako wolontariusz do tworzenia nowego 
przedstawienia. 

Próby odbywają się ok 2/3 razy w miesiącu. 
Najbliższa próba już w poniedziałek 

15 października o godz. 18:30 
w salce nad zakrystią. 

Zapraszamy. Warto się zaangażować. 

Wszelkie informacje 
pod nr tel. 507 152 823.

STADION MŁODYCH
Młodzież z naszej parafii miała możliwość wzię-
cia udziału w specjalnych rekolekcjach, pod 
nazwą „Stadion Młodych”, które odbyły się 
w pierwszą sobotę października. Od 12.00 do 
24.00 coś się działo, były koncerty, świadec-
twa, tańce, modlitwa wstawiennicza, adoracja, 
spowiedź, Msza święta. Można było posłuchać, 
poruszających świadectw nawróceń, uzdrowień 
i uwolnień. Do każdej z występujących osób, 
można było podejść i osobiście porozmawiać. 
Byli znani muzycy, artyści dziennikarze, ewan-
gelizatorzy, osoby świeckie, kapłani i siostry 
zakonne. To czas spędzony z młodymi, a przede 
wszystkim czas spotkania z Jezusem, który żyje 
w swoim Kościele. 

Ks. Paweł Paliga

Zdigitalizowany świat, przekraczane gra-
nice między rzeczywistością i wirtualnym 
obrazem. Pojawiająca się technologia po-
zwala zaprogramować takie obrazy, które 
powodują u oglądającego poczucie praw-
dziwej rzeczywistości. A stąd chyba nie-
daleka droga do manipulowania materią 
i przestrzenią, a może i czasem?
 Bardziej standardowy układ, czyli zwykłe 
gry komputerowe, umożliwiają graczowi wcie-
lanie się w role i sterowanie postacią. Swoim 
bohaterem można sterować – kreując jego 
losy, pisząc historię, odkrywając potencjały - 
z wykorzystaniem dostępnego developmentu 
i znajomością środowiska programistycznego. 
Jakiż to trud, aby samemu napisać własny sce-
nariusz, a nie lecieć po linii fabularnej przygo-
towanej przez studio developerskie? Pojawiają 
się sandboxy, które umożliwiają budowanie 
historii w zależności „od widzi mi się” gracza.

------
 Przenikanie się społeczeństw, przepływ 
myśli i kreowanie globalnej wioski. A kim 
jest twój sąsiad? Jest taka gra, w której po 
przeprowadzeniu się Sima, automatycznie 
odwiedzają nas sąsiedzi, aby się przywitać. 
I nie zawsze chce się im otworzyć, bo Sim 
skupia się na czymś ważniejszym, zanim wy-
ślemy go do niskopłatnej pracy. Może być też 
w pracy, więc sąsiedzi przyszli na próżno, pod 
nieobecność nowego sąsiada.
 Sterowanie rodziną, budowanie relacji, 
wykorzystywanie czasu, aby zaspokoić pod-
stawowe potrzeby i zwiększyć potencjał. Do-
celowo, aby móc podwyższyć zarobki Sima 
i w rezultacie zmienić wygląd domu. Takie 
przynajmniej może być założenie w pewnej 
grze komputerowej...

JESTEM SIM
 Chociaż kamera w grze umożliwia oglą-
danie całej posesji z góry, to prawdopodobnie 
ciekawszy widok byłby z oczu bohatera. Nie-
które gry to umożliwiają.
 Także oprzyrządowanie do gry trzeba 
mieć przygotowane i trzeba je konserwować, 
aby utrzymało swój potencjał funkcjonalności. 
Wysiłek, jaki pozostaje, to skorzystać ze spo-
sobności, aby zagrać.

------
 Rodzisz się jako niemowlak, ale dopiero 
z czasem odkrywasz zdolność do manipulacji 
otoczeniem. Zdajesz sobie w pewnym mo-
mencie sprawę, że nie zawsze musisz robić, 
co ci inni każą. Próbujesz po swojemu. Ale 
potem zdajesz sobie sprawę, że nawet jak po 
swojemu zrobisz, to musisz mieć cel. Pytanie 
czy starość, o której mówią ci inni, przeszko-
dzi w tym celu. A może nie masz środków, 
aby ten cel zrealizować? A może bez celu 
patrzysz na świat?

 Sterujesz ciałem, ćwiczysz jego mięśnie, 
dbasz o zasoby pamięci i umiejętności. Naby-
wasz nowe potencjały. Przynajmniej takie jest 
założenie, skoro zostaje jeszcze trochę czasu 
po przygotowaniu do pracy w postaci zaspo-
kojenia potrzeby snu, jedzenia czy higieny.
 Sim wypoczęty, ale jeszcze nie ma czasu 
do pracy. Co ma robić? Co robisz? Może czy-
tanie książek, aby nabyć nowe umiejętności 
potrzebne do zdobycia kolejnego poziomu 
umiejętności, aby przyspieszyć jego awanse 
w pracy i mieć lepsze zarobki?
 Zwykłe życie ograniczone jest do prowa-
dzenia jednego Sima. To Ty.
 Jak sterujesz swoim Simem?

Grzegorz Otczyk
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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

1.  14.10 - niedziela, XVIII Dzień Papieski 
pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa, 
zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia; 
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św., 
17.30 nabożeństwo różańcowe.

2.  15.10 - poniedziałek, wspomnienie św. 
Teresy z Avila.

3.  16.10 - wtorek, wspomnienie św. Jadwigi 
Śląskiej; 40 rocznica wyboru Papieża św. 
Jana Pawła II.

4.  17.10 - wspomnienie św. Ignacego Antio-
cheńskiego.

5.  18.10 - święto św. Łukasza Ewangelisty, 
Dzień Modlitw za pracowników Służby 
Zdrowia.

6.  19.10 - wspomnienie bł. Jerzego Popie-
łuszki, kapłana męczennika.

7.  21.10 - Niedziela Misyjna, taca na misje; 
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci 
przygotowujących się do I Komunii św. ze 
szkoły Gaudeamus.

8.  Małżeństwa zapraszamy do Domowego 
Kościoła, młodzież do podjęcia przygo-
towania do Sakramentu Bierzmowania, 
wszystkich do modlitwy różańcowej.

ZOSTAŃ BOHATEREM, 
URATUJ ŻYCIE, ODDAJ KREW.
Po raz pierwszy w niedziele 28.10.2018 od 9:00-13:30 
przy kościele Objawienia Pańskiego w Bliznem 
05-082 ul. Łaszczyńskiego 1 będzie podstawiony 
specjalny autobus do poboru krwi. 
Więcej informacji na stronie internetowej parafii.
Jak Jezus Chrystus krew swą oddał za nas w okrutnej 
męce, pozwalając przybić do krzyża swe nogi i ręce, 
jak na wielu frontach świata wspólna krew się lała, 
która pokój przyniosła i wolność nam dała, 
tak pozwól Panie, by naszej krwi krople, 
też nie poszły na marne, lecz stały się cząstką, 
Bożej krwi ofiarnej. 

Theresa Aletheia Noble FSP, Ukochany marnotrawny. Kiedy bliscy porzucają wiarę
Niemal każdy dorosły praktykujący katolik spotkał w swoim życiu przynajmniej jedną osobę, która 
odeszła od Kościoła i od sakramentów, zagubioną owcę, która oddalała się powoli lub marno-
trawnego syna, który uciekł z pogardą. Jak możemy im pomóc? Jak ich przyciągnąć z powrotem? 
Theresa Aletheia Noble FSP opierając się na własnych doświadczeniach, podpowiada jak z miłością 
przywracać ludzi do wspólnoty wiary. „To mozolna praca bez fanfar i natychmiastowych efektów. 
Działamy ze świadomością, że nie musi się ona zakończyć sukcesem. Jezusowi też nie udało się 
przyciągnąć do siebie wszystkich, których kochał. Możemy mieć jednak pewność, że zarówno dla 
naszych bliskich, jak i dla nas samych zawsze lepiej jest podjąć próbę, niż tego nie zrobić.” 

Na podstawie www.kmt.pl, Wiola Malan


