
Pan Jezus przychodzi leczyć wszelkie nasze choroby i słabości. Człowiek głuchoniemy jest obrazem
naszego zamknięcia na Boże słowo i działanie Jego Ducha. Pan objawia swoją moc, dotyka miejsc,
które są w nas chore, namaszcza swoim słowem, abyśmy uwierzyli, słyszeli i głosili wielkie dzieła Boga.

.

łuchoniemy z dzisiejszej
Ewangeli i to prawdziwy
szczęściarz. Znaleźl i się
w jego otoczeniu ludzie,

którzy widziel i jego nieszczęście
i wiedziel i , jak mu pomóc. Nie dość,
że przyprowadzil i go do Jezusa, to
jeszcze się za nim wstawil i . I to za-
wsze jest połowa sukcesu. Druga
połowa tkwi w tym przyprowadza-
nym do Jezusa. Jezus wziął głu-
choniemego na bok i powiedział
„Effatha: otwórz się!”.

Ta Ewangelia zadaje dzisiaj py-
tanie każdemu z nas: Czy jesteś
otwarty na Boga? Czy Go sły-
szysz? czy o Nim mówisz? Zasta-
nów się nad odpowiedzią. Bo
często dobrze słyszymy otaczający
nas świat, a jesteśmy głusi ducho-
wo. Człowiek głuchy duchowo to
człowiek zamknięty na Boże Sło-
wo. To ten, który nie słyszy Bożego
wołania, nie rozpoznaje Bożych
znaków. Zapomina, że Chrystus go
odkupił, zapomina, że Chrystus go
kocha… że dał mu niebo. Nie po-
trafi i nie chce rozmawiać o Bogu,
nie jest Go ciekawy, nie zauważa
Boga w codziennych prostych

sprawach, a niezwykłe wydarzenia uznaje za
zrządzenie losu.

I lu takich jest wśród nas, a często i my sa-
mi odkrywamy w sobie duchową głuchotę? Bóg
do nas mówił, a myśmy Go zagłuszyl i . Człowiek
głuchy duchowo staje się duchowym niemową.
Duchowy niemowa to taki, którego życie nie
prowokuje nikogo do myślenia o Bogu. Swym
życiem nie zachęca innych do wiary i może na-
wet chodzi do kościoła, ale na co dzień żyje,
jakby Bóg nie istniał!

I lu jest wśród nas głuchych i niemych du-
chowo! Jak wielu powinno w końcu otworzyć
swe serca na Boży głos, jak wielu potrzebuje
osobistego spotkania z Bogiem, ale nie potrafi
odejść od świata, choć na chwilę! Nie potrafi
odejść od tłumu… od hałasu… odejść tam,
gdzie panuje cisza…

Znamienne jest więc to, że Jezus zabiera głu-
choniemego „osobno od tłumu” – jak pisze Ewan-
gel ista. Pokazuje w ten sposób, że chce być z nim
sam na sam, że jest dla Niego bardzo ważny.

Nie da się przyjąć Jezusa za kogoś! Nie da
się rozkazać komuś przyjąć Dobrej Nowiny! Jeżel i
nie otworzysz swego serca na Boga i nie zapro-
sisz Go tam, nie będziesz uzdrowiony, nie bę-
dziesz zbawiony! Będziesz wciąż głuchoniemy
duchowo, jeśl i Jezus nie stanie się twoim osobi-
stym Panem i Zbawcą! A mieć Jezusa za Pana
i Zbawcę znaczy żyć z Nim na co dzień, chodzić

w Jego obecności, poświęcać Mu swój czas.
Effatha - Otwórz się… teraz jest czas na

otwarcie się na Słowo Boga. Otworzyć okno to
wpuścić do pokoju świeże powietrze i zacząć
nim oddychać. Otworzyć się to wpuścić do ser-
ca Słowo Boże i zacząć Nim żyć. Każdego dnia.
Nie mów, że nie umiesz tego zrobić. Trzeba tyl-
ko chcieć. Czasem wystarczy uklęknąć na
osobności i wyznać swe pragnienie Jezusowi,
a On już zatroszczy się o to, co dalej.

Bóg wiąże z życiem każdego człowieka ja-
kieś plany. Jasno stąd wynika, że wszyscy je-
steśmy (do czegoś) powołani. Jak usłyszeć głos
Boga? Jakim mówi do nas językiem, jakich słów
używa? Bóg przemawia w twoim języku i używa
słów dobrze ci znanych. Dlaczego? - chce być
przez ciebie zrozumianym. Czasem myślisz, że
On się przed tobą ukrywa. Czy jednak nie jest
tak, że to ty ukrywasz się przed Nim?

Bóg woła mnie codziennie. Czasem tylko
trudno Mu przyciągnąć moją uwagę. Skąd to
wiem? Różnie plecie się moje duchowe życie,
ale lepiej zawsze jest wtedy, gdy mniej myślę o
sobie, swoich lękach, swoich niepowodzeniach
i nie porównuję się do innych. A już naj lepiej
jest wtedy, gdy bardziej chcę się podobać Bo-
gu, niż komukolwiek czy czemukolwiek (czytaj:
„światu” za Jakubem Apostołem). Ale to nieste-
ty zdarza się bardzo rzadko.

Grażyna Karwowska
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SŁOWO TYGODNIA Z  EWANGELII według św. Marka (7, 31 -37)

Znowu opuścił okol ice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Gali lejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzil i Mu głuchoniemego i prosi l i
Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce
w jego uszy i śl iną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do
niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu
nie mówil i . Lecz im bardziej przykazywał, tym gorl iwiej to rozgłaszal i . I pełni
zdumienia mówil i : «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i
niemym mowę».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 09.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30
spotkanie rozpoczynające przygotowanie
do I Komunii św. dzieci i rodziców kl. I I I ,
o g. 1 2.00 suma odpustowa, procesja, taca
na Seminarium Duchowne

2. 1 3.09 - czwartek, wspomnienie św. Jana
Chryzostoma, o g. 1 8.00 modlimy się
w intencji KŻR

3. 1 4.09 - piątek, święto Podwyższenia Krzyża
Świętego

4. 1 5.09 - sobota, wspomnienie NMP Bolesnej

5. 1 6.09 - niedziela, rozpoczynają się
Kwartalne dni Modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców; Dzień Środków
Oddziaływania Społecznego

6. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
zachęca do korzystania z oferty grupy
energetycznej Lumi, bl iższe wiadomości
na ulotce.

7. Poszukujemy chętnych do włączenia się
w organizacje tegorocznego Balu
Wszystkich Świętych dla dzieci.

Ks. Marian RowickiCZYTAN I A N I EDZ I ELN E :
I Z 3 5 , 4 - 7 A ;
P S 1 4 6 ( 1 4 5 ) , 6 C - 7 . 8 - 9 A . 9 B - 1 0 ;
J K 2 , 1 - 5 ;
M K 7 , 3 1 - 3 7

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

BUDŻET WŁASNY
CZEGO UCZY MNIE MARYJA?
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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. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI,
Życie małżeńskie uczynić Eucharystią
Książka jest przewodnikiem dla małżonków wspólnie przeżywających Eucharystię. Oryginalność tej
publikacji polega na tym, że Autor, dotykając krok po kroku kolejnych części Mszy św., wpisuje w nią
codzienne życie małżeńskie. Dzięki takiemu złączeniu Eucharystia staje się bardziej małżeńska,
a małżeństwo bardziej eucharystyczne. .

Wiola Malan, na podstawie www.kmt.pl
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8. edycja Festiwalu Chrześcijańskie Granie już 25 listopada 201 8 roku na Arenie Ursynów
w Warszawie. Wśród gwiazd m. in. StronaB, Heres / Wyrwani z Niewoli , Kanaan i wielu innych.
Bilety już dostępne na www.eventim.pl

Festiwal Chrześcijańskie Granie 2018”



a przełomie sierpnia i września świę-
tujemy dwa ważne dla naszej parafi i
wydarzenia: 26 sierpnia - jubi leusz
powstania, w tym roku dwudziestole-

cie oraz 8 września – odpust parafialny
w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Jak widać, wydarzeniom tym pa-
tronuje Maryja. W tych wydarzeniach
możemy mieć poczucie, że jako kochająca
Matka czuwa nad nami, troskl iwie otacza
płaszczem swej opieki, wstawiając się w na-
szych sprawach. Pomyślałam, że może war-
to Maryi słów kilka poświęcić. Dodatkową
inspiracją stała się dla mnie książka abpa
Fultona J. Sheena pt. „Maryja. Pierwsza mi-
łość świata”, która jak to się mówi „przypad-
kiem” trafiła mi w ręce i wiernie towarzyszyła
podczas urlopu. Chociaż pierwsze wydanie
ukazało się ponad pół wieku temu, do dzisiaj
pozostaje ona aktualna i otwiera ludzkie ser-
ca na miłość i słowa Matki Bożej – czytamy
w Przedmowie. Kilkoma myślami z tej książ-
ki chciałabym się podziel ić. Czego uczy
mnie Maryja?

Jak z  pierwszego Adama powstała
pierwsza Ewa, tak teraz przy ponownych
narodzinach ludzkiej godności nowy
Adam powstanie z nowej Ewy. Nowym

Adamem jest Chrystus, ale ma nim być rów-
nież każdy z nas, co zostaje zapoczątkowa-
ne w Chrzcie św. Maryja jest nowa Ewą.
Autor zauważa, że Maryja odgrywa niebaga-
telną rolę podczas ponownych narodzin
człowieka, które następują przy jego nawró-
ceniu, przy stwarzaniu człowieka na nowo.
Słowa te uświadomiły mi, że mojemu ostat-
niemu nawróceniu towarzyszyło odnowienie
relacj i z Maryją. I mam doświadczenie, że
Ona naprawdę prowadzi mnie do swojego
Syna, zawsze na Niego wskazuje, nigdy nie
pragnie swojej chwały. Tak zaczął się dla
mnie czas odkrywania duchowości Maryi, jej
piękna, mądrości, dobroci, pokory – ideału-
marzenia, które Bóg urzeczywistnił w Maryi.

Jest i dla mnie wzorem kobiecości – wzorem
niedościgłym.

A  w  wolnej zgodzie Maryi mamy je-
dyną ludzką naturę, jaka kiedykolwiek
narodziła się w doskonałej wolności. Ma-
ryja w wolności wyraża zgodę na real izację
Bożego planu zbawienia. Pełna łaski odpo-
wiada zaufaniem na zaufanie Boga i pozo-
staje Mu wierna do końca. Czego uczy mnie
Maryja? W sytuacj i , kiedy z jakiegoś powo-
du, np. z lęku nie umiem powiedzieć Panu
Bogu: fiat, wtedy proszę Maryję, żeby mi po-
mogła, nauczyła posłuszeństwa woli Bożej.
Mam konkretne doświadczenie, że Maryja
w tym pomaga.

Maryja po doznaniu zaszczytu, za-
miast opierać się na swoim przywileju,
zostaje opiekunką kuzynki w  podeszłym
wieku i   śpiewa pieśń, w  której sama sie-
bie nazywa służebnicą Pańską – lub jesz-
cze lepiej poddaną Boga, niewolnicą,
która jest po prostu Jego własnością
i   nie ma osobistej woli z  wyjątkiem Jego
własnej. Niełatwa to nauka, tym bardziej , że
świat w natrętny sposób uczy czego innego.
Wyrzec się siebie, drugiego człowieka sta-

wiać wyżej niż samego siebie, stać się po-
korną służebnicą. Nie patrzeć na swoje
ograniczenia, niemożności, możl iwości, ale
jak Maryja śpieszyć z pomocą innym. Ten
pośpiech wskazuje mi na potrzebę gorl iwo-
ści.

Bóg szukał w  świecie pustego serca.
A  najbardziej pustym sercem, jakie mógł
znaleźć, było serce Matki Bożej, ponie-
waż nie było w  nim „ja”, On napełnił je
swoim Ja. Wyrzec się własnej woli to rzecz
najtrudniejsza – ja chcę, ja pragnę, ja ma-
rzę… Wyrzec się tego, aby zgodzić się na
pragnienie samego Boga. Maryja uczy mnie,
aby oddawać Bogu puste ręce, puste serce,
pusty umysł. Uczy przyjmować postawę
otwartości na Boże łaski. Im mniej mnie, tym
więcej Jego. Im więcej mnie, tym mniej Je-
go.

Szkoła Maryi nie należy do najłatwiej-
szych, ale zawsze można liczyć w niej na
cierpl iwą, troskl iwą Nauczycielkę, która do-
brze zna wymagania, jakie Bóg stawia czło-
wiekowi i dobrze wie, jak można im
sprostać. Wie i pomaga, ponieważ jest Mat-
ką Nieustającej Pomocy.

Czekając na Panamę

Polacy będą największą grupą pielgrzymów na
ŚDM Panama. Do tej pory zgłosiło się 3,5 tys.
młodych ludzi. Część z nich poleci samolotami
PLL LOT bezpośrednio z Warszawy do Panamy.
Inni, jak młodzież z archidiecezj i warszawskiej, bę-
dzie leciała samolotami rejsowymi z przesiadkami
w Amsterdamie lub Paryżu. XXXIV Światowe Dni
Młodzieży odbędą się w dniach 22-27 stycznia
201 9 r. Poprzedzą je Dni w Diecezjach, przy czym
po raz pierwszy odbędą się one nie tylko w kraju
organizującym, ale także w sąsiedniej Kostaryce.
Pomoc deklarowała początkowo również Nikara-
gua, ale z powodu nasilającej się niebezpiecznej
sytuacj i w tym kraju, zrezygnowała.

Kursy przedmałżeńskie

Po wakacyjnej przerwie w wielu parafiach rozpo-
czyna się przygotowanie dla narzeczonych do za-
warcia małżeństwa. Informacje, które parafie
i w jakich terminach organizują kursy, można zna-
leźć na stronie kuri i warszawskiej w serwisie "kur-
sy przedmałżeńskie". Do wyboru są trzy rodzaje
kursów. Archidiecezja warszawska zachęca
przede wszystkim do uczestnictwa w kursie orga-
nizowanym w formie warsztatowej. Ze względu na
formę warsztatową, takie przygotowania mają
ograniczoną liczbę miejsc i dlatego wcześniej trze-
ba się zapisać. Na stronie internetowej na bieżąco
organizatorzy informują, czy na dany kurs można
się jeszcze zapisać, czy też l ista zapisów została
zamknięta.

Katecheza w szkole

Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny.
Polska z lekcjami rel igi i w szkole nie jest wyjątkiem
na mapie Europy. W wielu krajach naszego konty-
nentu tradycja nauczania rel igi i w szkołach pu-
bl icznych trwa nieprzerwanie od ponad 200 lat.
System prawny w Austri i podkreśla, że nauczanie
rel igi i w szkole jest korzystne dla społeczeństwa,
uzasadniając to tym, że kultura austriacka i euro-
pejska jest oparta przede wszystkim na chrześci-
jaństwie. W Niemczech lekcje rel igi i odbywają się
na mocy przepisów konstytucj i , a w większości
krajów związkowych rel igia może być przedmiotem
zdawanym na maturze. W polskich szkołach uczy
łącznie ponad 31 tys. : ok. 1 8 tys. świeckich, 1 0 tys.
księży diecezjalnych, 3 tys. sióstr i zakonników.

Nowy wydział medyczny w Warszawie

5 września ruszyła rejestracja kandydatów na stu-
dia medyczne na kierunku pielęgniarstwo I stopnia
w języku polskim oraz w języku angielskim na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stu-
dia na kierunku lekarskim zostaną uruchomione po
otrzymaniu przez Uniwersytet uprawnień nada-
nych przez Ministerstwo. Przygotowano 80 miejsc
dla kandydatów na kierunek lekarski. Uniwersytet
podjął już współpracę z kilkoma zagranicznymi
ośrodkami medycznymi. Na UKSW trwa też rekru-
tacja na studia podyplomowe związane z medycy-
ną: statystyka medyczna, ochrona danych
osobowych w służbie zdrowia oraz bioetyka i pra-
wo medyczne.

Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA I PARAFII
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CZEGO UCZY MNIE MARYJA?
Wrzesień to czas, w  którym zaczynają

się powroty i   ponowne początki…

Wśród ponownych początków można zna-
leźć przygotowywanie budżetów na kolejny
rok, nad którymi to prace mogą się właśnie
rozpoczynać lub dochodzić do pierwszych
swych wersj i . Skutkiem prac ma być plan fi-
nansowy będący przewidywanymi wartościami
operacj i , które mają się zdarzyć w najbl iższym
roku. W budżecie z góry zakładamy pewne
zdarzenia, ale oczywiście zachowuje się rezer-
wę na te nieprzewidziane.

Równolegle, przez cały rok real izowana jest
kontrola budżetu i weryfikacja wykonania zało-
żonego w poprzednim roku. Dokonuje się to
w pewnych okresach sprawozdawczych. Przy
tym wskazuje się odchylenia od planu, wyja-
śniając, co spowodowało te niezgodności.

Pod koniec roku następuje zaś zamknięcie

budżetu, którego podsumowanie sporządza
się na początku następnego roku, który nastę-
puje po danym roku, którego budżet dotyczył.
---------------------

W podobny sposób real izuje się to w wy-
miarze duchowym. Jako okresy sprawozdaw-
cze traktuje się spowiedź, a jako początek lub
koniec real izacj i danego budżetu – Wielkanoc.
Niektórzy łączą też początki z Bożym Naro-
dzeniem lub z Nowym Rokiem, kiedy to planu-
jemy, co zrobimy i czego życzymy innym.
Problemem pozostaje tylko waluta przel icze-
niowa, po której kolejne pozycje naszego bu-
dżetu duchowego są wartościowane.

Jakie pozycje ma twój budżet? W jakiej wa-
lucie rozl iczasz się z Panem Bogiem i ludźmi?
Dobre uczynki? Dobre słowo? Unikanie zła?
A przestrzegasz dyscypl iny budżetowej w po-
staci przestrzegania przykazań?

Grzegorz Otczyk

BUDŻET WŁASNY

Czego uczymnie
Maryja? Wsytuacji,

kiedy z jakiegoś powodu,
np. z lęku nie umiem
powiedzieć Panu Bogu:
fiat, wtedy proszę Maryję,
żebymi pomogła,
nauczyła posłuszeństwa
woli Bożej.

N
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Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj przykazanie, które mówi o świętości dnia Pańskiego
i o odpoczynku. Wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwo bardzo oczekuje rozrywki, wakacji,

przyjemności. Człowiek nigdy nie odpoczywał tak wiele, jak dzisiaj, a jednak nie doświadczał również
tak wiele pustki. Słowa Dekalogu, rzucają właściwe światło na to, czym jest odpoczynek. Trzecie

przykazanie przypomina, że „W sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze… w siódmym zaś dniu
odpoczął… i uznał go za święty” (Wj 20,11 ). Wszystko, co Bóg uczynił, było bardzo dobre” (por. Rdz 1 ,31 ).
Dzień odpoczynku jest radością Boga z tego, co stworzył. Jest to dzień kontemplacji i błogosławieństwa.
Odpoczynek według trzeciego przykazania to czas refleksji, uwielbienia, dziękczynienia za dokonania,
za dar życia. Jego sednem powinna być myśl o Bogu. Dlatego centrum dnia Pańskiego, niedzieli jest
Eucharystia. To dzień, w którym odpoczywając mamy powiedzieć Bogu: dziękuję Ci za życie, za Twoje

miłosierdzie, za wszystkie Twe dary, także wtedy, gdy życie nie jest łatwe, czasami bolesne, ale jest cenne.
Człowiek musi zawrzeć pokój z tym, od czego ucieka, ze swoją historią, z faktami, których nie akceptuje,
z trudnymi aspektami egzystencji. Niech niedziela będzie dla nas dniem świętym, okazją do przemyśleń,

spotkania z Chrystusem i bliskimi, czasem duchowego i fizycznego odpoczynku.
AUDIENCJA GENERALNA, 9 września 2018 r.

Ojciec Święty
FRANCISZEK

RUSZA SEZON FILMOWY
W DOBRYM MIEJSCU:
SAMSON JUŻ 9 WRZEŚNIA 2018

Na rozpoczęcie sezonu filmowego w Dobrym Miejscu (Dewajtis 3, Warszawa):
najnowsza produkcja Pure Flix – „Samson” już 9 września 201 8 o 1 8.00.

Bilety dostępne on-line lub bezpośrednio przed pokazem.
“Samson” – epicka opowieść o tym, że przeznaczeniu nie można się sprzeciwić.

Biblijny bohater o nadludzkiej sile, obdarowany przez Boga, musi wypełnić Jego misję.
Musi przyjąć Jego warunki.

“Akcja. Wielka miłość. Zemsta. Kostiumy. Piękne plenery. Epicką opowieść biblijną
„Samson” można porównać do „Gladiatora” czy innych tego typu filmów historycznych.”

– pisała Jolanta Tokarczyk w recenzji filmu na portalu Aleteia.plc




