
zisiejsza Ewangelia to ko-
lejne dwa cuda dokonane
przez Jezusa, a opisane
przez św. Marka. Marek

Ewangelista wiele uwagi po-
święca cudom Jezusa przede
wszystkim dlatego, że kieruje
swą Ewangelię do innych od-
biorców – chrześcijan wywodzą-
cych się z pogaństwa. Do nich
nie przemawiały teksty Starego
Testamentu, lecz pełna mocy
postać męża opatrznościowego,
który dokonuje cudów, uzdrawia,
wskrzesza i takim właśnie
przedstawił Jezusa św. Marek.

Jezus w ciągu swojej publ icz-
nej działalności cały czas pozo-
stawał w relacj i z człowiekiem.

Tę misję Jezusa w sposób
szczególny pokazuje właśnie
dzisiejsza Ewangelia. Przełożo-
ny synagogi zwraca się do Nie-
go z prośbą o uzdrowienie córki.
W tym samym czasie kobieta
cierpiąca na krwotok dotyka Je-
zusa i zostaje uzdrowiona.

Dwanaście lat cierpienia.
Szereg spotkań z różnymi leka-

rzami i całe mienie wydane na lekarstwa.
Wszystkie zabiegi okazały się bezsensow-
ne. Lekarze nie pomogli . Jakże łatwo w tej
Ewangeli i rozpoznać siebie, kiedy dotknie
nas nieuleczalna choroba. Lekarze mogą
wiele, ale nie są wszechmocni. Mimo wie-
dzy i dostępnych środków, ze śmiercią wy-
grać nie potrafią.

Jair, ojciec, który prowadzi Jezusa do
swej umierającej córki, i on zrozumiał, że le-
karze nie uratują mu dziecka. Została mu
zatem tylko jedna szansa, znaleźć człowie-
ka, który dysponuje mocą Boga i może wy-
rwać chorego nawet z nieuleczalnej
choroby. Zawierzył Jezusowi.

Potęga wiary, podobnie jak potęga miło-
ści, jest jeszcze wciąż nieodkrytą szansą
człowieka. Nie cenimy wiary. Pokładamy uf-
ność w pieniądzach, majątku, wiedzy, lu-
dziach na stanowiskach, a nie doceniamy
potęgi wiary. Tymczasem jedno dotknięcie
Boga aktem wiary może ocalić człowieka
znajdującego się w sytuacj i zupełnie bezna-
dziejnej.

Wiara to skarb niesamowity. Najwyższe
dobro, w którym mieści się całe bogactwo
życia wiecznego i doczesnego. Rzadko jed-
nak spotyka się ludzi, którzy potrafią całko-
wicie zawierzyć Bogu. Kobieta powiedziała

sobie: „Żebym się choć jego płaszcza do-
tknęła, a będę zdrowa”. A gdy to stało się
faktem, Jezus wyjaśnia, czemu zawdzięcza
swe uzdrowienie: „Córko, twoja wiara cię
ocal i ła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze
swej dolegl iwości!”

Ewangelia ta zawiera przesłanie, że
tylko w Jezusie Chrystusie można zostać
prawdziwie przemienionym. On wskazuje
płaszczyznę, na której ta przemiana ma się
dokonać. JEST TO WIARA. Ona daje
możliwość spotkania Jedynego, Prawdzi-
wego Boga. Wielu ludzi dotykało Jezusa,
ale tylko jedno dotknięcie spowodowało, że
moc wyszła z Niego. Dotknięcie kobiety,
która wierzyła.

Oba uzdrowienia wskazują na rzeczywi-
stość duchową człowieka. Samo zdrowie fi-
zyczne nie jest oznaką zdrowego ducha. To
dlatego Jezus poświęca czas, aby w roz-
mowie ukierunkować rozmówców na płasz-
czyznę wiary. Wszystko jest możliwe dla
tego, kto wierzy. Dobry chrześcijanin nie-
ustannie doskonal i swoja wiarę wiedząc, że
od jej potęgi zależy w jego życiu wszystko.

JEZU, PRZYMNÓŻ MI WIARY
W  CIEBIE!

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA Z  EWANGELII według św. Marka (5, 21 -43) fragment

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego,
a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair.
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usi lnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią
ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego
napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od
różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej.
Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza.
Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej
krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegl iwości. A Jezus natychmiast uświadomił
sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego
płaszcza?» Odpowiedziel i Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto
się Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta
przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu
całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocal i ła, idź w pokoju i bądź
uzdrowiona ze swej dolegl iwości!».
Gdy On jeszcze mówił, przyszl i ludzie od przełożonego synagogi i donieśl i : «Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł
przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 01 .07 - pierwsza niedziela miesiąca,
po sumie adoracja Najświętszego
Sakramentu; procesja, zapraszamy asysty
procesyjne.

2. 03.07 - wtorek, święto św. Tomasza
Apostoła.

3. 05.07 - pierwszy czwartek miesiąca,
o g. 1 8.00 modlimy się w intencji
Wspólnoty Krwi i o powołania.

4. 06.07 - pierwszy piątek miesiąca,
spowiedź od 1 7.30, adoracja Pana Jezusa
do g. 21 .00; polecamy Bogu naszą
Ojczyznę.

5. 07.07 - pierwsza sobota miesiąca,
o g. 1 8.00 modlimy się w intencji
wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Maryi.

.

CZYTAN IA N IEDZIELNE:
MDR 1 , 1 3-1 5; 2 , 23-24 ;
PS 30 (29) , 2 I 4. 5-6. 1 1 -1 2A I 1 3B;
KOR 8,7 .9 . 1 3-1 5;
MK 5,21 -43

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 godziny 1 7.1 5

WRESZCIE
WAKACJE

Ż
Y
Ć
S
Ł
O
W
E
M

B
O
Ż
Y
M

D
„NIE BÓJ SIĘ, TYLKO WIERZ”

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 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.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 59346

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

ks. Krzysztof Grzywocz, Na początku był sens
Mówiąc o duchowości chrześcijańskiej, ks. Grzywocz pozostaje bl iski konkretom życia i wyraża swą
myśl w zrozumiałych i prostych słowach. Stara się odpowiedzieć na żywotne problemy
współczesnego człowieka, takie jak: zabieganie, brak czasu na odpoczynek, trudność z ustaleniem
hierarchii spraw, podejmowanie się zbyt wielu zadań, zachowania kompensacyjne.

Lektura książki może przynieść wiele cennych podpowiedzi, pomocnych w lepszym rozumieniu siebie,
naszej ludzkiej natury, jej przemiany i rozwoju, w uporządkowaniu naszego codziennego życia,
a także relacj i z Bogiem i ludźmi.

Wiola Malan, na podstawie www.kmt.pl
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Play&Pray - Królestwo

„Królestwo” - debiutancki krążek zespołu Play&Pray. Tą długo wyczekiwaną płytę patronatem
honorowym objął abp Grzegorz Ryś. Album zawiera 1 0 autorskich kompozycji , które są efektem
osobistej modlitwy członków zespołu Play&Pray.
„Teksty są bardzo bezpośrednie, mówimy o Bożym działaniu w naszym życiu, to są modlitwy, czyli
rozmowy z Bogiem. Uwielbienie to przecież Spotkanie! Stoimy przed Panem Bogiem i mówimyMu o
wszystkim” – przypomina entuzjastycznie l iderka zespołu: Anna Madej.

na podstawie www.chrzescijanskiegranie.pl



Okulary dla Madagaskaru
Do 1 3 l ipca parafia Wniebowstąpienia Pań-
skiego na Ursynowie zbiera okulary korekcyj-
ne. Na Madagaskarze okulary są drogie,
ludzie nie mają pieniędzy, dlatego z pomocą
przychodzą im misjonarze. Niepotrzebne już
okulary można przynosić do kancelari i lub
zakrysti i parafi i Wniebowstąpienia Pańskiego
na Ursynowie, opisując je słowem „Madaga-
skar”. Wujek jednego z kapłanów pracują-
cych w tej parafi i jest od 46 lat misjonarzem
na Madagaskarze, właśnie przebywa na
urlopie w Polsce i zebrane okulary zawiezie
podopiecznym swojej misj i .

Zaproszenie do katedry
W niedzielę 1 l ipca w archikatedrze rozpocz-
nie się XXV Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Organowej „Organy Archikatedry”.
Pierwszy koncert zagra Japończyk Yuzuru
Hiranaka. W tym roku festiwal będzie gościł
wybitnych pedagogów, wirtuozów, profeso-
rów oraz laureatów prestiżowych konkursów
na świecie. W każdą niedzielę o g. 1 6 przed
publ icznością wystąpią organiści z Włoch,
Niemiec, Słowacji , Belgi i i Polski. Organy ar-
chikatedry warszawskiej jeden w najlepszych
instrumentów w Europie. Wykonane w 1 987
r. przez znaną niemiecką firmę Eule, posia-
dają 4401 piszczałek, trzy klawiatury do gra-
nia rękami oraz jedną klawiaturę do grania
nogami. Festiwal potrwa do 1 6 września. Ce-
na biletu 1 5 zł.

Rekrutacja na PWTW
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
z roku na rok rozszerza swoją ofertę. Studio-
wać można nie tylko teologię, etykę czy kate-
chetykę. Wśród nowości przygotowanych na
rok akademicki 201 8/201 9 wyróżnia się stu-
dium „Teologia dla zabieganych”. To akade-
micki kurs wiary i teologi i , w czasie którego
będzie można poznać odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania związane z Bibl ią,
z fundamentami wiary i chrześcijańskim sty-
lem życia we współczesnym świecie. W zaję-
ciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie
bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce
zamieszkania: zarówno liderzy, animatorzy
wspólnot chrześcijańskich, jak i osoby po-
szukujące swojej indywidualnej drogi do Bo-
ga. W planach jest także trzecia edycja
Akademii Dziennikarstwa. Dnia 1 l ipca roz-
pocznie się rekrutacja na wszystkie kierunki.

Nowi kardynałowie
Papież Franciszek 28 czerwca kreował 1 4
nowych kardynałów. Podczas konsystorza
publ icznego w bazyl ice św. Piotra w Rzymie
wręczył im insygnia kardynalskie. „To naj-
wyższy zaszczyt służyć Chrystusowi w wier-
nym ludzie Bożym” - powiedział Papież do
nowych kardynałów. Jest wśród nich także
papieski jałmużnik apostolski, kard. Konrad
Krajewski, urodzony w Łodzi 25 l istopada
1 963

.

Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA I PARAFII
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Gdy rozpoczynał się adwent, pewnie
jeszcze niewiele osób planowało, co bę-
dzie robić w  wakacje. Minęło kilka mie-
sięcy i   . . . mamy wreszcie wakacje.
Rok duszpasterski, który wciąż trwa, w za-
mierzeniu Konferencj i Episkopatu Polski ma
na celu wzbudzić refleksje nad sakramen-
tem bierzmowania i jego skutkami. Celem
jest również odkrycie Osoby Ducha Święte-
go i otwarcie się na Jego działanie. Odkryć
Tego, który przychodzi „w lekkim powiewie” ,
i który „przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego” (1 Kor 2, 1 0). Od 3 grudnia
dostal iśmy misję chrześcijańską, aby odkryć
Tą Prawdę.

Wystartowaliśmy truchtem w Biegu Du-
chowym dla Maryi 8 grudnia.
„Matka Boża może być patronką biegaczy,

bo będąc w stanie błogosławionym zrobiła

150 km po górach, aby odwiedzić swoją

krewną Elżbietę podkreślił ks. Strycharski.

Warszawska trasa biegu była krótsza, bo

wynosiła 33 km i wiodła nieoświetlonymi

duktami leśnymi, ścieżkami rowerowymi

i chodnikami.

Po każdym etapie była krótka przerwa na

regenerację w duchowym i spożywczym

punkcie odżywczym. Trasa wiodła od ko-

ścioła na Marymoncie, przez UKSW, ul. De-

wajtis, katedrę warszawsko-praską, Kościół

św. Kazimierza, Kościół św. Krzyża do ko-

ścioła akademickiego św. Anny.” (Przedruk
za zgodą autora, Łukasza Krzysztofki z ty-

godnika Niedziela nr 51 )
8 grudnia były też święcenia. Może też jakiś
nowy diakon po święceniach się z nami za-
brał?

Z marszu, wpadliśmy kolejnego dnia
(9.1 2.) na spektakl o współczesnym
św.   Augustynie.
„Przedstawienie pt. „Augustyn” opowiada
historię trzydziestoletniego Marka – pracow-
nika dużej firmy reklamowej. Był on bardzo
zdolnym marketingowcem, w pełni oddanym
pracy i swojej korporacj i . Tam każdy musiał
być LEPSZY. Być lepszym od innych, ale też
coraz lepszą wersją samego siebie po to,
aby poświęcić się firmie. „Sukces, sukces,
praca, praca” – nic innego się nie l iczyło.”
(Ewa Krasoń)
Kolejne tygodnie upłynęły nam na odpo-
czynku oraz odwiedzinach przyjaciół i rodzi-
ny. Czy księża po kolędzie mogli mieć inny
pogląd? Tu parę słów na antenie Dzień Do-
bry TVN powiedział ksiądz Marcin Szatanek.

Kulminacja roku nastąpiła w  tym dniu,
gdy dzieci otrzymują aż tyle prezentów, że
same nie wiedzą, co mają z  nimi zrobić.
Ale czy spostrzegliśmy to, co się stało?
W kilku słowach próbował ująć to Arcybi-
skup Józef Michal ik i zachęcić do przemy-
śleń.
Okres roku kalendarzowego zal iczyl iśmy
koncertowo. 30 grudnia wspólnie śpiewali-
śmy kolędy.
Po krótkim buncie młodzieńczym św. Stani-
sława, o którym opowiedział nam ks. dr Ja-
nusz Stańczuk, powrócil iśmy na dobrą
ścieżkę. Pomogła nam w tym Bajka o Do-
brym Wilku.

Uroczyste obchodzenie pierwszych piątków
miesiąca, drogi krzyżowe, gorzkie żale, ka-
techezy neokatechumenalne, adoracje krzy-
ża czy rekolekcje - dopełniły dzieła.
Dla uczczenia naszego powrotu, jako mar-
notrawnego Syna wysłuchal iśmy koncertu
organowego .
Wzmocnieni na ciele oraz duchu ponownie
rzuci l iśmy się w bieg. Tym razem postanowi-
l iśmy wziąć ze sobą nasz krzyż.

Jeszcze w marcu postanowil iśmy sprawdzić,
co się kryje za zaproszeniem Arcybiskupa
Kazimierza Nycza i wybrać się na Diecezjal-
ny Dzień Młodzieży. Z pewnością byłoby pro-
ściej , gdybyśmy dzień wcześniej nie przeszl i
drogi krzyżowej ul icami naszej parafi i…

Po licznych nabożeństwach w kościele pod-
czas Wielkiego Postu, dobiegl iśmy do czasu
Zmartwychwstania, który jest podobno naj-
ważniejszy w chrześcijaństwie. Ale czy też
tak czujesz? Jak Ci sumienie mówi? Podob-
no sumienie to „miejsce, w którym spotyka
się człowiek z Bogiem”.
Niestety niedługo potem, zabrakło nam sił
na rowerowy przejazd do Sanktuarium Św.
Stanisława Kostki. Na szczęście, jest jesz-
cze szansa na zniwelowanie tej skuchy.

Mając to w  pamięci, tym radośniej śpie-
waliśmy Chrystusowi, który Zmartwych-
wstał.
„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Te
słowa wypowiedział święty Augustyn i są
one zachętą dla każdego, kto chce auten-
tycznie spotykać się z Panem. W sobotę tuż
przed Niedzielą Miłosierdzia w naszej parafi i
spotkal iśmy się na wspólnym śpiewaniu pie-
śni wielkanocnych” Ania Bielawska

Później zastanawial iśmy się, czy znowu
ks. Paweł chce z czymś wyskoczyć. Znowu
chyba chciał iść na święcenia diakonatu, ale
na szczęście skończyło się tylko na krótkim
biegu po ul icach.
Miel iśmy też niespodziewane odwiedziny bi-
skupa Marka Solarczyka, który udziel i ł …
chrztu nowonarodzonym dzieciom.

20 maja byl iśmy świadkami jak Duch Święty
nawiedził Parafię. Tego dnia, chrzest na Su-
mie zakończył się uszkodzeniem Paschału.
Po prostu nie wytrzymał Boskiej Mocy, która
go nawiedziła. Udało się jednak zakleić Pas-
chał i wciąż możemy go używać. Ślady po
tym wydarzeniu możemy zobaczyć za każ-
dym razem jak spojrzymy na widoczną bli-
znę spowodowaną przez płomień.

Jeszcze pod koniec maja, niektórzy z nas
zainteresowali się rekolekcjami weekendo-
wymi Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre.

Po nich wybral iśmy się do Wrocławia.
„Miel iśmy wygodny autokar i wesołego pana
kierowcę. Podróż umilało nam wspólne
śpiewanie pieśni. Przez cały wyjazd dopisy-
wało nam również słońce i ciepełko. Byl iśmy
zachwyceni wspaniale zorganizowaną piel-
grzymką.” Ela i Hortensja
Po powrocie zaś musiel iśmy wystartować w
kolejnym maratonie. Tym razem do Niepo-
kalanowa (9.06.). Zapraszamy do obejrzenia
fi lmu!

Na lipiec zaplanowaliśmy:
• rajd rowerowy
szlakiem Orl ich Gniazd (1 -3.07.)
• wyjazd na Akademicką Pielgrzymkę
Rowerową (8-11 .07.)
• Międzynarodowy Spływ Kajakowy
im. Mari i Okołów-Podhorskiej (1 4-21 .07.)

Grzegorz Otczyk
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