
NUMER 298 • Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła • 07 października 2018 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według  św. Marka (10, 216)   
Przystąpili do Jezusa faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając 
zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus 
rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak  już nie są dwoje,  lecz  jedno ciało. Co więc Bóg złączył,  tego człowiek niech nie rozdziela!» W domu 
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem 
niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, żeby ich do 
tknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przy 
chodzić  do Mnie,  nie  przeszkadzajcie  im;  do  takich  bowiem  należy  królestwo  Boże.  Zaprawdę,  powiadam wam:  Kto  nie 
przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
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1.   07.10 – pierwsza niedziela miesiąca, po
      sumie adoracja i procesja, zapraszamy
      asysty, nabożeństwo różańcowe o g. 17.30.
       Trwa XV Synod biskupów w Rzymie pod 
      hasłem: Młodzież, wiara i rozeznanie
      powołania. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
     Zachęcamy do udziału w nabożeństwach
      różańcowych, dla rodziców jest to okazja
      do przekazywania wiary dzieciom.
2.   13.10  – sobota, wspomnienie bł. Honorata,
      o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR.
3.   14.10 – niedziela, XVIII Dzień Papieski pod
      hasłem: Promieniowanie ojcostwa;

     wspieramy Fundację Dzieła Nowego
    Tysiąclecia; 
     po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci
    przygotowujących się do I Komunii św.
     Zachęcamy młodzież do podjęcia
    przygotowania do sakramentu bierzmowania.
     W naszej parafii powstaje nowy Krąg
    Domowego Kościoła, zachęcamy
    małżeństwa do podjęcia formacji.  
     Przyjmujemy na wypominki roczne,
    modlimy się w tej intencji w każdy pierwszy
    poniedziałek miesiąca i jednorazowo 
    1 i 2 listopada.

Duchowość dla Warszawy: Koncert 
jubileuszowy pt. „Pieśń o  Bogu ukrytym” 
  

Koncert  Marcina  Stycznia  z  zespołem  odbędzie  się 
w  ramach  cyklu  „Duchowość  dla Warszawy"  z  okazji  40. 
rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.

Papieski  Wydział  Teologiczny  w  Warszawie  zaprasza  na 
spotkanie  z  poezją  św.  Jana  Pawła  II  i  muzyką  Marcina 
Stycznia.  Koncert  organizowany  w  ramach  cyklu 
„Duchowość  dla  Warszawy”,  odbędzie  się  dnia  16 
października o godz. 19.00 w auli Biblioteki Rolniczej przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie.

 opracowanie: Agnieszka Idźkowska 

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie 
numery EPIFANII razem z Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:  poniedziałek, środa, piątek 
w godzinach 17.00  17.45

Parafia Rzymskokatolicka 
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05082 Blizne

tel./fax (022) 7220250

Konto parafii

Bank BPH SA Warszawa 

16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

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 każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe, 
październikowe 
po Mszy św. o godz. 18.00
a w niedziele o godz. 17.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 17.15

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka

FILM

św. Gemma Galgani, Sam na sam z Jezusem
Gemma  Galgani  to  niezwykła  święta,  która  doświadczała  mistycznej  obecności  Chrystusa 
i  zjednoczenia  z Nim.  Jej  kult  cieszy  się  coraz większą  popularnością. Wyjątkowy  zbiór  jej myśli, 
modlitw i rozważań może być przewodnikiem duchowym dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiarę 
i zbliżyć się do Chrystusa, a sama święta mistyczka może się okazać naszą duchową siostrą.

Materiały zaczerpnięte ze strony www.kmt.pl l
opracowała: Wiola Malan
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 o raz kolejny motywem działania fa
ryzeuszy  jest  chęć  zdyskredytowa
nia  Jezusa  w  oczach  otaczających 
Go  ludzi  i  zniechęcenie  ich  do  dal

szego  poznawania  Jego  nauki.  „Pytali  Go, 
czy wolno mężowi oddalić żonę.” Odpowiedź 
Jezusa  jest  jednoznaczna.  Jakiekolwiek  jej 
rozmiękczanie  nie  wchodzi  w  grę.  Małżeń
stwo mężczyzny  i kobiety  jest nierozerwalne 
i żadne  ludzkie dywagacje  tego nie zmienią. 
Pewnie  prościej  byłoby  zliberalizować  kwe
stię  małżeństwa  i  wprowadzić  w  Kościele 
rozwody.  Jednak  dzisiejsza  Ewangelia  wy
raźnie  przedstawia  stanowisko  Jezusa  na 
ten  temat.  Na  pytanie:  „czy  wolno?”  Jezus 
odpowiada  jednoznacznie  i  bez  wahania. 
Nie.  Nie  wolno.  Rozwód  jest  wchodzeniem 
w  Boże  kompetencje.  A  nikt  nie  przepada, 
kiedy naruszają  jego  zasady. Bóg  szczegól
nie  tego  nie  lubi!  Dlaczego  nam,  tak  samo 
jak współcześnie żyjącym z Jezusem, trudno 
przyjąć tę odpowiedź?
      Małżeństwo, podobnie jak niektórzy ocze
kują tego od Kościoła, ma być miłe i przyjem
ne, nie wymagać, ale dużo dawać, więc jeśli 
przychodzą  trudności,  najłatwiej  powiedzieć 
żegnaj  i  szukać  przyjemności  gdzie  indziej, 
idąc  nawet  po  emocjonalnych  trupach  na

szych  dzieci.  A  przecież  życie  małżeńskie 
wymaga ciągłego dialogu i wyrażania uczuć, 
przebaczania,  wyrozumiałości  i  kompromi
sów.  Ale  przede  wszystkim  oparcia  tego 
związku  na  Chrystusie,  jako  Fundamencie. 
Jeśli  codziennie powierzamy nasze wspólne 
życie  Bogu,  to  On  sam  dba  o  temperaturę 
naszych uczuć i pomaga rozwiązywać nasze 
problemy.
   Skrajnym przejawem współczesnego lekce
ważenia małżeństwa, są „rodziny”  jednopłcio
we.  To  dziwne,  jak  szybko  homoseksualiści 
i  lesbijki  narzucili  ludziom  swój  grzeszny 
punkt  widzenia  i  zdołali  przekonać  wielu  do 
jego  słuszności. A  przecież  wystarczy  prze
czytać pierwszy  rozdział  listu ap. Pawła do 
Rzymian,  aby  poznać  jednoznacznie,  co 
sądzi  Bóg  o  takich  relacjach.  Także  tzw 
wolne  związki,  bez  żadnych  zobowiązań, 
gwarancji  trwałości  i  wzajemnej  odpowie
dzialności  nie  są  właściwym  miejscem  na 
wychowywanie dzieci.

         Bóg chce dla nas czegoś więcej. Chce, 
aby  prawdziwa  i  pełna  miłość  mężczyzny 
i kobiety, męża i żony, była źródłem trwałego 
szczęścia  i dobrym środowiskiem wychowa
nia  dzieci.  Właśnie  dlatego  w  odpowiednim 
czasie  trzeba zerwać swoje związki z  rodzi
cami,  by bez  zbędnego balastu  założyć no
wą  rodzinę.  Równolegle  trzeba  budować 
nowe  więzi,  łączące  ściśle  męża  i  żonę, 
umożliwiające  pełne  zaufanie,  porozumienie 
i zgodne życie. Dopiero na tym fundamencie 
można  budować  udane  życie  intymne  i  po
woływać do  istnienia dzieci – owoc małżeń
skiej miłości.
       Tego chce dla nas Bóg. Dopóki człowiek 
ufa Bogu i chce realizować Jego plan, doty
czący  miłości,  małżeństwa  i  rodzicielstwa, 
wszystko  jest  w  porządku  i  rozwody  są 
zbędne. Problemy zaczynają  się wtedy,  gdy 
człowiek  próbuje  być  mądrzejszy  od  Boga 
i układa swoje życie po swojemu.    „Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdzie
la!”. Kto wie, kim jest Bóg, nie będzie Go po
prawiał,  lecz  uczyni  wszystko,  by 
współpracować z Nim w  łączeniu  serc  i  bu
dowie domu szczęścia.

Grażyna Karwowska

W Jezusie Chrystusie zostaliśmy na nowo stworzeni. W Nim nasz grzech został unicestwiony, przy
bity w Jego Ciele do krzyża, a my teraz mamy udział w Jego zmartwychwstaniu, powrotu do począt
ku stworzenia. Małżeństwo podniesione do rangi sakramentu, nabiera nowego znaczenia. Dwoje 
ludzi: mężczyzna i niewiasta są zanurzeni w Jego miłości, doświadczają wsparcia od Niego i dzięki 
Jego łasce, ich małżeństwo jest obrazem miłości Chrystusa do człowieka. 
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wymaga ciągłego dialogu i wy
rażania uczuć, przebaczania, 

wyrozumiałości i  kompromisów. Ale 
przede wszystkim oparcia tego związ
ku na Chrystusie, jako Fundamencie.



Synod o młodzieży      
Uroczystą Eucharystią na placu św. Piotra pod 
przewodnictwem Ojca Świętego rozpoczęło się 
XV Zgromadzenie Ogólnego Zwyczajne Synodu 
Biskupów. Będzie on obradował do 28 października 
w Rzymie na temat: „Młodzież, wiara i rozeznanie po 
wołania”.  W  swej  homilii  papież  podkreślił  ze  wzru 
szeniem  udział  po  raz  pierwszy  w  pracach  Synodu 
dwóch  biskupów  z  Chińskiej  Republiki  Ludowej.  Na 
wstępie Franciszek podkreślił, że główną rolę w pra 
cach  synodalnych  odgrywa  Duch  Święty.  Zachęcał, 
by prosić Go o dar pamięci i ożywiania słów Chrystu 
sa.  Zachęcił  także  ojców  synodalnych  do  słuchania 
siebie  nawzajem,  aby  wspólnie  rozeznać  to,  czego 
Pan żąda od swojego Kościoła. 

Duszpasterstwo służby zdrowia 
Decyzją kard. Kazimierza Nycza kościół św. Zyg 
munta na Bielanach będzie kościołem środowisk 
medycznych archidiecezji warszawskiej.  Środowisko 
medyczne  praktycznie  już  od  lat  funkcjonuje  przy  tej 
świątyni, przy pl. Konfederacji 55. To miejsce, w którym 
swoje  początki  ma  ruch  hospicyjny Warszawie.  Pierw 
sze  hospicjum  założone  w  1987  r.  przez  Katarzynę 
Dembińską  powstało  właśnie  tam.  Od  30  września  co 
niedzielę o godz. 17.30 w kościele św. Zygmunta będzie 
odprawiana Msza św. dla środowiska medycznego. Za 
proszeni są na nią nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale też 
farmaceuci,  rehabilitanci,  fizjoterapeuci,  laboranci,  ra 
townicy medyczni,  opiekuni medyczni a  także wolonta 
riusze hospicyjni czy domów opieki społecznej.  

Turyn: kaplica Całunu      
W Turynie otwarto do ponownego użytku Kaplicę 
Całunu Turyńskiego. Kaplica uległa zniszczeniu w wy 
niku wielkiego  pożaru w  1997  r.  Została więc  poddana 
gruntowej  renowacji  i  po  21  latach  ponownie  udostęp 
niona. Kaplicę Całunu Turyńskiego zaprojektował znany 
włoski  architekt,  należący do zakonu  teatynów Guarino 
Guarini  i  wybudowana  została  specjalnie  dla  przecho 
wywania  tego  świętego  płótna w  II  połowie XVII w.  Jej 
otwarcie miało miejsce w 1693 r. Dodajmy, że Całun dla 
bezpieczeństwa  i zapewnienia odpowiednich warunków 
przechowywany jest już na stałe w katedrze turyńskiej.

Tsunami w Indonezji 
Skala katastrofy w  Indonezji spowodowała, że 
tamtejsze władze zwróciły się o  pomoc do innych 
państw.  Caritas  Polska  jako  jedna  z  pierwszych 
organizacji  ruszyła na pomoc,  przekazując natychmiast 
kwotę 100 tys. złotych. Jednym z większych problemów 
są  przeludnione  szpitale  i  ryzyko  epidemii  wynikające 
z zanieczyszczenia wody i wielu niepochowanych zwłok. 
Liczba  zabitych  wg  danych  wstępnych  może  sięgnąć 
1300.  Pomóc  poszkodowanym  można  wysyłając  SMS 
o treści INDONEZJA na nr 72052 (koszt: 2,46 z VAT).   

Prezydent u Papieża  
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą 
KornhauserDudą złożą w dniach 1516 października 
wizytę w  Rzymie, w czasie której zostaną przyjęci na 
audiencji  przez  papieża  Franciszka    poinformowała 
Kancelaria  Prezydenta  RP.  16  października  przypada 
40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. 

Z ŻYCIA
KOŚCIOŁA I PARAFII

olski „KLER”  znasz ich? To sa
mi  sprawdzeni  przez  żydowskie 
organizacje,  męczeństwo,  proces 

beatyfikacyjny,  kanonizacyjny  czy  prześla
dowani  przez  Niemców  i  komunistów.  Ilu 
dzieliło  losy swoich parafian takie jak bieda, 
przymusowe  wywózki,  tortury,  obozy  nie
mieckie  i  komunistyczne,  nie  chcieli  zosta
wić  swoich  parafian  podczas  wojen 
i  epidemii.  Myślę,  że  każda  parafia ma  lub 
miała  oddanych  kapłanów,  których  można 
byłoby nazwać jeśli nie świętymi, to dobrymi 
ludźmi. W czasach, których nie zauważa się 
i nie mówi się głośno o oddanych kapłanach, 
trzeba sobie ich przypomnieć. 
      Sprawdzianem dla duchownych, był czas 
II  wojny  światowej.  Jednym  z  charaktery
stycznych  elementów  zbrodniczej  ideologii 
niemieckiej  była bezlitosna walka  z Kościo
łem  Katolickim.  Duchowni  byli  pierwszymi 
ofiarami  skoordynowanej  akcji  ekstermina
cyjnej, a szczególnie mocno cierpieli w oku
powanej  przez  Niemców  Polsce.  Dziesiątki 
duchownych aresztowano i osadzono w nie
mieckich obozach koncentracyjnych, przede 
wszystkim  w  Dachau.  W  konsekwencji 
w  czasie  wojny  blisko  3000  polskich  du
chownych zostało zamordowanych, z czego 
ponad  połowa  zginęła  w  niemieckich  obo
zach  koncentracyjnych. Według  szacunków 
w czasie wojny zginęło aż 20% duchowień

stwa polskiego. W samym  tylko niemieckim 
obozie  koncentracyjnym  Dachau  więziono 
1773 duchownych z Polski, z czego 799 zgi
nęło, często śmiercią męczeńską.
        Do tego trzeba dodać, iż podczas II woj
ny  światowej  ok.  4  tys.  księży  było  więzio
nych  w  niemieckich  obozach,  a  tam  nieśli 
święte  sakramenty  i  byli  przedstawicielami 
Boga w  tym piekle  na  ziemi. Ci  zaś,  którzy 
zostali na wolności, również byli represjono
wani.  W  Polsce  okupant  koncentrował  się 
zarówno  na  fizycznej  eksterminacji  ducho
wieństwa,  jak  i  systemowej  walce  z  religią, 
która  także w czasie wojny była elementem 
spajającym  społeczeństwo  polskie.  Kościół 
odgrywał  niebagatelną  rolę w  historii  Polski 
i  Narodu  Polskiego,  będąc  źródłem  postaw 
patriotycznych i oporu względem XIXwiecz
nych zaborców. Tuż po  rozpoczęciu działań 
przeciwko Polsce Niemcy przystąpili do ma
sowych  aresztowań  polskich  duchownych. 
Represje  szczególnie mocno dotknęły  księ
ży  na  terenach  wcielonych  do  III  Rzeszy, 
gdzie  na  podstawie  wcześniej  sporządzo
nych  list  wyłapano  niemal  wszystkich  du
chownych. Myślę,  że  ten  sprawdzian  został 
zdanym na piątkę przez polskich kapłanów.

Kolejne piękne, udokumentowane świa
dectwo  zostawiło  aż  28  kapłanów  polskich, 
których  znajdziemy  na  liście  „Sprawiedli
wych wśród narodów świata”. Oni to z nara

żeniem  życia  nieśli  pomoc  innowiercom, 
czyli    wyznawcom  judaizmu. Oto  ci  herosi: 
ks.  Bruno  Boguszewski,  ks.  Stanisław  Fal
kowski,  ks.  Mikołaj  Ferenc,  ks.  Władysław 
Głowacki,  ks.  Marceli  Godlewski,  ks.  Józef 
Gorajek, ks. Antoni Kania, ks. Michał Kubac
ki, ks. Albin Małysiak, ks. Stanisław Mazak, 
ks. Aleksander  Osiecki,  ks. Andrzej  Osiko
wicz,  ks.  Jan  Patrzyk,  ks.  Jan  Pawlicki, 
ks.  Jan  Poddębniak,  ks.  Jan  Raczkowski, 
ks.  Jan  Sielewicz,  ks.  Adam  Skałbania, 
ks. Franciszek Smorczewski, ks. Witold Sto
larczyk,  o.  Klemens  Szeptycki,  o.  Adam 
Sztark,  ks. Witold  Szymczukiewicz,  ks.  Lu
dwik Wolski, o. Ludwik Wrodarczyk, ks. Win
centy  Mieczysław  Zawadzki,  ks.  Jan 
Zawrzycki, ks. Ignacy Życzyński. Tylu udało 
mi  się  znaleźć  a  ilu  jest  jeszcze  tych  bezi
miennych  nie  znanych,  cichych Sprawiedli
wych. Trzeba  zauważyć,  że  nie ma  drugiej 
tak  licznej  grupy  „zawodowej”  wśród  tego 
grona  jak  księża.  https://episkopat.pl/du
chownisprawiedliwiwsrodnarodowswiata/
        Tu  można  wpisać  nazwisko  i  poczytać 
o  polskich  księżach  ratujących  z  naraże
niem  życia  mordowanych  przez  Niemców 
żydów.  https://sprawiedliwi.org.pl/pl  

Ks. Paweł Paliga
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awet gdy czujemy się dobrze, 
warto wykonać badania profi
laktyczne, właśnie po  to,  aby 

potwierdzić, że  jesteśmy zdrowi. Wie
le  chorób  w  swoim  początkowym 
okresie  nie  daje  żadnych  objawów, 
a już wtedy ma zły wpływ na nasz or
ganizm.  Wykrycie  we  wczesnym  sta
dium  daje  największe  szanse  na 
wyleczenie  i  zastosowanie  najłagod
niejszej  terapii.  W  dzisiejszych  cza
sach,  gdy  żyjemy  w  tak  zwanym 
biegu, w ciągłym stresie  i  jemy cokol
wiek w przelocie, stajemy się bardziej 
podatni na choroby cywilizacyjne.

      Tak więc, jeśli nic nam nie dolega 
i  generalnie  czujemy  się  dobrze,  raz 
w  roku  dobrze  byłoby  się  przebadać. 
Podstawowe badania  trwają  zaledwie 
chwilę, a mogą mieć wpływ na resztę 
naszego  życia.  Warto  wykonać  ogól
ne badanie krwi z określeniem pozio
mu  cukru  i  cholesterolu, OB  i  ogólne 
badanie moczu.  Należy  pamiętać,  że 
na  te  badania  należy  przyjść  na 
czczo, a  i dobrze byłoby, dzień wcze
śniej nie  jeść obfitej kolacji. Zbyt obfi
ta  i  późna  kolacja może  zafałszować 
wyniki i niepotrzebnie nas wystraszyć. 
Nie  możemy  też  zapomnieć  o  zmie
rzeniu sobie ciśnienia tętniczego krwi. 
Z wynikami warto udać się do lekarza.

mgr. farm. Sylwia Pawłowska
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WAŻNA PROFILAKTYKA

Bal Wszystkich Świętych

Bilety  można  kupić  w  zakry
stii. Koszt biletu 5 zł/dziecko. 
Dzieci do 3 r. ż. bezpłatnie. 

Zachęcamy  do  przebrania  się 
za  wybranego  świętego,  gdyż  tradycyj
nie odbędzie się konkurs na najciekaw
szy  kostium.  W  programie  wiele 
atrakcji,  zabawy,  tańce  oraz  słodki  po
częstunek.  Bal  odbędzie  się  w  salce 
parafialnej nad zakrystią. 

Osoby, które chciałyby się zaangażo
wać zachęcamy do:
  przynoszenia  drobnych  upominków 
na  nagrody  dla  dzieci  (art  papierni
cze,  drobne  zabawki,  gry...  itp),  na
grody  przynosimy  do  kosza  przed 

ołtarzem do dnia 
24.10
  przynoszenia 
słodkości  (ciast, 
ciasteczek,  ba
beczek) oraz so
ków w dniu balu 
na  15    30  min 
przed rozpoczęciem 
 pomocy przy sprzątaniu i przystraja
niu  sali  balonami  w  dniach  25  i  26 
października od godz. 19.00

ZAPRASZAMY!

ZAPRASZAMY DZIECI NA BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH




