
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawi-
da, ul ituj się nade mną!” Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu
Dawida, ul ituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go!” I przywołal i niewidomego, mówiąc
mu: „Bądź dobrej myśl i , wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Je-
zus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przej-
rzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Pan Bóg, zapewne nie raz daje nam jakieś trudne doświadczenia, które przekraczają nasze możliwo-
ści, dlatego aby pobudzić nas do szukania pomocy u Niego. Pragnie abyśmy, jak Bartymeusz, z mocą
zawołali: Jezusie, Synu Dawida ulituj się nade mną! On chce, abyśmy nauczyli się zwracać do Niego,
we wszystkich trudnościach, abyśmy zauważyli, że interesuje go nasz los, uwierzyli, że chce nam po-
móc. Tylko bowiem On, jednym słowem, jednym spojrzeniem, może zmienić definitywnie nasze życie.

ebrak to człowiek skrajnie ubogi, ta-
ki, który jest pozbawiony dosłownie

wszelkich dóbr tego świata. Przy życiu
utrzymuje się dzięki łasce dobrych ludzi,
którzy rzucą mu czasami jakiś grosz. Czy
ktoś taki jak Bartymeusz z dzisiejszej
Ewangeli i mógłby dla nas być jakimś przy-
kładem. Myślę, że trudno to sobie wyobra-
zić. A jednak właśnie ten niewidomy żebrak
jest bardzo ważnym obrazem. Dlaczego?
Ponieważ ukazuje nam prawdziwą kondy-
cję człowieka.

Czy widzę, że wszystko, co mam, za-
wdzięczam wszechmogącemu Bogu, a nie
sobie - zarówno jeśl i chodzi o dobra mate-
rialne, jak i te duchowe? Wszystko wypływa
z łaski – talent, mądrość, miłość, praca. . .
Może trudno to pojąć, ponieważ świat edu-
kuje nas inaczej i to od najmłodszych lat
życia. Dobrze natomiast rozumiel i to święci,
którzy miel i świadomość swojej nicości wo-
bec Boga. „Zero plus grzech” – tak o sobie
mówiła Teresa z Avil i . I to jest prawda
o nas, którą tak trudno przyjąć. Często mu-
si minąć dużo czasu i pojawić się dużo do-
świadczeń, które zrzucą nas z piedestału,
na który tak mozolnie udało się nam wdra-
pać bądź na który inni życzl iwi nam wynieśl i

nas. Jeśl i myślę, że wszystko zawdzięczam
sobie, to stawiam się w miejscu Boga i Bóg
nie jest mi do niczego potrzebny. Nie szu-
kam Go, nie nawiązuję z Nim relacj i . Je-
stem samowystarczalny. Pracowitość,
kreatywność, talent – to gwarancja sukce-
su. Dzisiaj dużo się o tym mówi, choćby
dzieciom w szkole. Nie ma miejsca na sła-
bość – nie jest zbyt dobrze widziana. A Bóg
wybiera to, co słabe, ułomne i w tym obja-
wia Swoją moc.

Dużo się mówi o różnych zdolnościach,
mało o zdolności do grzechu, a to jest naj-
większa umiejętność człowieka. Prawdziwa
bieda istoty ludzkiej polega na tym, że tego
nie dostrzega. Żyć w grzechu i nie widzieć
tego jest to ślepota duchowa. Może mniej
zauważalna, to jednak występuje częściej,
żeby nie powiedzieć – u wszystkich
w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze
wiąże się z pychą, która oddala od Boga.
W przeciwieństwie do pokory będącej po-

stawą prawdy o sobie i o Tym, przed którym
się staje. Nicość wobec Wielkości. Oczywi-
ście, nie ma nic złego w posiadaniu talen-
tów i ich rozwijaniu, wręcz przeciwnie
jesteśmy do tego zaproszeni, niestosowno-
ścią jednak jest nie widzieć, kto jest ich
Źródłem i Dawcą.

Czasami przychodzą w życiu trudne
doświadczenia – choroba, utrata pracy,
śmierć kochanej osoby, grzech ciężki,
z którym nie można sobie poradzić, ducho-
wa ciemność. . . Najczęściej chciel ibyśmy ich
uniknąć, nie widząc w nich łaski. A jest to
czas, kiedy doświadczając słabości, bez-
radności, możemy z głębi serca zawołać:
Jezusie, Synu Dawida ul ituj się nade mną
grzesznikiem! To jest ten moment spotkania
człowieka z Bogiem, ludzkiej biedy z Bo-
giem bogatym w miłosierdzie. To szansa na
zdjęcie zasłony z oczu.

Czy ja tego chcę? To pytanie, na które
każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Spo-
tkanie z Chrystusem sprawia, że odtąd
chcę już być z Nim, kroczyć Jego śladami,
patrzeć na świat Jego oczami, kochać Jego
sercem.

Wiola Malan

NUMER 301 • Trzydziesta Niedziela Zwykła • 28 października 201 8 r.

SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Marka (1 0, 46b-52)

CZYTAJ W NUMERZE

CZYM JEST ŚWIAT, KTÓRY NAS OTACZA?
CO MI DAŁ POST DANIELA?

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
JR 31 , 7-9;
PS 1 26 (1 25), 1 b-2b. 2c-3. 4-5. 6;
HBR 5, 1 -6;
2 TM 1 , 1 0b;
MK 1 0, 46b-52
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Panie, żebym przejrzał …

1 . . 28.1 0 - niedziela, X Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem:
„Pakistan. Przerwać milczenie".
Możemy wesprzeć naszych braci duchowo
i materialnie.

2. 01 .11 - pierwszy czwartek miesiąca,
o g. 9.00 modlimy się w intencji Wspólnoty
Krwi Chrystusa i o nowe powołania,
- Uroczystość Wszystkich Świętych.
- od 1 do 8 listopada włącznie można zyskać
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych na
zwykłych warunkach. Odpust ten można
ofiarować jedynie za zmarłych.
- g. 1 8.00 modlimy się za zmarłych,
po Mszy św. procesja różańcowa.

3. 02.11 - pierwszy piątek miesiąca,
wspomnienie wszystkich Wiernych
Zmarłych,
- spowiedź od 1 7.1 5,
- zachęcamy do obchodzenia 9 pierwszych
piątków miesiąca;
- po Mszy św. wieczornej modlitwa za
zmarłych - wypominki jednorazowe;
- nabożeństwo i adoracja Pana Jezusa
do g. 21 .
- Prosimy zgłaszać chorych.

4. 03.11 - pierwsza sobota miesiąca,
o g, 1 8.00 modlimy się w intencji
wynagradzającej.

5. 04.11 - pierwsza niedziela miesiąca,
po sumie nabożeństwo adoracyjne.

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

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

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 godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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ks.  Dolindo Ruotolo, Głęboka przemiana serca w  szkole Maryi. 31 medytacji
Dzięki zapiskom ks. Dolindo również i my możemy wsłuchać się i przyjąć do swego serca słowa Maryi: „Musisz
ukryć się w Bogu. Bóg musi być prawdziwym życiem twojej duszy, głębokim pokojem twojego serca. Ukrycie się nie
oznacza poniżenia. Ufaj Mu – On lituje się nad twymi winami i je odpuszcza, jeśl i za nie żałujesz, ufając Jego miło-
sierdziu. On usuwa twoją nędzę, jeśl i Ty oddajesz Mu się całkowicie. W twoich zmaganiach On cię pociesza i pod-
trzymuje, jeśl i na Nim się wspierasz”. „Głęboka przemiana serca w szkole Maryi” to zbiór 31 medytacj i powstałych
na prośbę jednej z córek duchowych ks. Dolindo może być doskonałą inspiracją do modlitwy.

Opracowała: Wiola Malan
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Żyć w grzechu i nie
widzieć tego jest to

ślepota duchowa.

Katol ickie Centrum Kultury Dobre Miejsce zaprasza na Festiwal Fi lmowy ARKA 201 8. Będzie to trzecia edycja
popularnego festiwalu fi lmów chrześcijańskich. W Dobrym Miejscu odbędzie się warszawska edycja wydarzenia.

I I I Festiwal Fi lmów Chrześcijańskich „Arka”
Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul . Dewajtis 3.
Czas trwania: od 201 8-11 -03 do 201 8-11 -25

http://dobremiejsce.org/festiwal-filmowy-arka-2018



olski „KLER” - znasz ich? To sami
sprawdzeni przez żydowskie organiza-

cje, męczeństwo, proces beatyfikacyjny, kano-
nizacyjny czy prześladowani przez Niemców
i komunistów. I lu dziel i ło losy swoich parafian
takie jak bieda, przymusowe wywózki, tortury,
obozy niemieckie i komunistyczne, nie chciel i
zostawić swoich parafian podczas wojen i epi-
demii . Myślę, że każda parafia ma lub miała
oddanych kapłanów, których można byłoby
nazwać jeśl i nie świętymi, to dobrymi ludźmi.
W czasach, których nie zauważa się i nie mó-
wi się głośno o oddanych kapłanach, trzeba
sobie ich przypomnieć.

Kolejne piękne, udokumentowane świa-
dectwo zostawiło aż 28 kapłanów polskich,
których znajdziemy na liście „Sprawiedl iwych
wśród narodów świata”. Oni to z narażeniem
życia nieśl i pomoc innowiercom, czyl i wy-
znawcom judaizmu. Oto ci herosi: ks. Bruno
Boguszewski, ks. Stanisław Falkowski, ks. Mi-
kołaj Ferenc, ks. Władysław Głowacki,
ks. Marcel i Godlewski, ks. Józef Gorajek,

ks. Antoni Kania, ks. Michał Kubacki, ks. Albin
Małysiak, ks. Stanisław Mazak, ks. Aleksander
Osiecki, ks. Andrzej Osikowicz, ks. Jan Pa-
trzyk, ks. Jan Pawlicki, ks. Jan Poddębniak,
ks. Jan Raczkowski, ks. Jan Sielewicz,
ks. Adam Skałbania, ks. Franciszek Smor-
czewski, ks. Witold Stolarczyk, o. Klemens
Szeptycki, o. Adam Sztark, ks. Witold Szym-
czukiewicz, ks. Ludwik Wolski, o. Ludwik Wro-
darczyk, ks. Wincenty Mieczysław Zawadzki,
ks. Jan Zawrzycki, ks. Ignacy Życzyński. Tylu
udało mi się znaleźć a ilu jest jeszcze tych
bezimiennych nie znanych, cichych Sprawie-
dl iwych. Trzeba zauważyć, że nie ma drugiej
tak l icznej grupy „zawodowej” wśród tego gro-
na jak księża. https://episkopat.pl/duchow-
ni-sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata/

Tu można wpisać nazwisko i poczytać o pol-
skich księżach ratujących z narażeniem życia
mordowanych przez Niemców żydów.
https://sprawiedliwi.org.pl/pl

Ks. Paweł Paliga
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Katolicy w Pakistanie
Obchodzimy dziś X Dzień Solidarności z  Kościołem
Prześladowanym. „Tym razem chcemy objąć naszą mo-
dl itwą i pomocą materialną chrześcijan w Pakistanie” –
napisał w komunikacie na ten dzień abp Wojda. Podkre-
śl i ł, że kraj ten jest doświadczany głębokimi podziałami
etnicznymi i rel igi jnymi. „Na 200 mln mieszkańców Paki-
stanu tylko 1 ,3 mln to katol icy. Często w kościołach Msze
święte są odprawiane przy drzwiach zamkniętych. Dla
chrześcijan dostępne są tylko mało płatne miejsca pracy,
co bardzo utrudnia utrzymanie rodzin” – czytamy w ko-
munikacie. „Bóg zapłać za modlitwę i za każdą pomoc
materialną dla prześladowanych za wiarę naszych braci
i sióstr w Pakistanie” - napisał.

Sad pamięci
Przy Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny
Ulmów w  Markowej (Podkarpacie) oficjalnie otwarto
Sad Pamięci. Poświęcił go metropol ita przemyski abp
Adam Szal. Sad, wykonany według projektu Nizio Design
International jako integralna część muzeum, nawiązuje
z jednej strony do sadowniczej pasj i patrona placówki, Jó-
zefa Ulmy, a z drugiej – do Ogrodu Sprawiedl iwych na
Wzgórzu Pamięci Instytutu Yad Vashem w Jerozol imie.
Tam, wśród wiecznie zielonych drzew, umieszczono ta-
bl iczki z nazwiskami Sprawiedl iwych wśród Narodów
Świata i nazwą kraju, z którego pochodzil i . W markowskim
sadzie skupiono się tylko na miejscach pomocy. Na pod-
świetlanych tabl icach znalazło się półtora tysiąca nazw
miejscowości z terenów II Rzeczpospolitej , w których dzia-
łało łącznie około 6700 polskich Sprawiedl iwych.

Procesje na cmentarzach
Kard. Kazimierz Nycz 1 l istopada odprawi Mszę św.
o godz. 1 1 .30 w kościele św. Ignacego z Loyoli na Młoci-
nach (Wólce) a następnie poprowadzi procesję żałobną.
Nekropol ia została otwarta w 1 973 r. na północnym krańcu
Warszawy. Pochowano na niej ponad 1 80 tys. zmarłych.
Mszy św. na Powązkach 1 l istopada będzie przewodniczył
bp Rafał Markowski. Liturgia rozpocznie się w kościele św.
Karola Boromeusza o godz. 1 2.30. Bp Michał Janocha
o godz. 1 3.00 odprawi Mszę św. w kościele św. Mari i Mag-
daleny i poprowadzi procesję na Cmentarzu Wawrzyszew-
skim, natomiast bp Piotr Jarecki, również o godz. 1 3.00
będzie przewodniczył Mszy w kościele św. Katarzyny. Tra-
dycyjnie już, 2 l istopada w Dzień Zaduszny, przez cały
dzień będzie można pomodlić się w kryptach archikatedry
warszawskiej, gdzie spoczywają m. in. arcybiskupi war-
szawscy i książęta mazowieccy.

EWTN Polska
Transmisje Mszy św. i adoracja z Niepokalanowa, własne
produkcje i program Matki Angel iki znajdują się aktualnie
w ramówce EWTN Polska. W ubiegłym tygodniu zaczął
nadawanie polski oddział największej katol ickiej globalnej
sieci telewizyjnej EWTN. Ma ona ponad 220 mln widzów
na całym świecie. EWTN Polska ma w tej chwil i niespełna
3-godzinną poranną ramówkę, powtarzaną wieczorem
o 1 9.00. Obecnie program dostępny jest w Internecie. Do-
celowo stację będzie można oglądać w telewizjach kablo-
wych oraz na platformach cyfrowych. EWTN Polska
tworzy kilkanaście osób. Telewizja nie emituje reklam i nie
korzysta z żadnych rządowych grantów, ale utrzymuje się
z tzw. wdowiego grosza od prywatnych ofiarodawców.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

zapobieganiu częstym zakażeniom dróg od-
dechowych u dzieci duże znaczenie ma elimi-

nacja środowiskowych czynników ryzyka. Z tego
powodu warto m. in. zwrócić uwagę na osoby palące
w otoczeniu dzieci (nawet do 75% maluchów jest na-
rażona na wdychanie dymu tytoniowego). Każdy
z nas ogólnie wie o tym, że dym papierosowy jest
szkodl iwy, ale ki lka szczegółów na temat jego tok-
sycznego działania może przekonać osoby palące
do zmiany swoich nawyków. Dym papierosowy za-
wiera ponad 4000 różnych trucizn. Jedną z nich jest
akroleina – substancja stosowana w przeszłości jako
gaz bojowy, zaś cyjanowodór w czasie I I wojny świa-
towej wykorzystywany był w niemieckich obozach
koncentracyjnych do mordowania ludności z okupo-
wanych krajów (tzw. Cyklon B). Składniki dymu tyto-
niowego uszkadzają rzęski w drogach oddechowych,

co powoduje, że wszelkie zanieczyszczenia i czynni-
ki zakaźne, w tym wirusy i bakterie, nie są usuwane
na zewnątrz. Dodatkowo powstałe na skutek działa-
nia toksyn nadmierne wydzielanie śluzu sprzyja po-
jawieniu się kaszlu (tzw. zespół „palący rodzice –
kaszlące dziecko”). Po przechorowaniu ostrej infekcj i
bierne palenie sprzyja przewlekaniu się kaszlu poin-
fekcyjnego. Dym tytoniowy powoduje również po-
wstanie alergi i wziewnej i nasi la objawy już
istniejących chorób alergicznych np. astmy oskrzelo-
wej. Należy pamiętać również, że palenie tytoniu
przez matki ciężarne (25% ciężarnych) jest czynni-
kiem uszkadzającym rozwój płuc płodu i dzieci, co
sprzyja przyszłym chorobom układu oddechowego.

lek. Krzysztof Brzeszkiewicz

POLSKI „KLER”CZĘŚĆ 2.

WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE U  DZIECI
– INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH. CZĘŚĆ 2.

zym jest świat, który nas otacza? Nieusta-
jąca arena walki. Si lniejsi stoją w centrum,
reszta w rogach ringu, na którym toczy się

bitwa o lepsze jutro, o lepszy status społeczny,
poważanie, poszanowanie, bycie ponad innymi.

Ta batal ia nie dotyczy jedynie dorosłych. Kie-
ruje również zachowaniem dzieci, które od naj-
młodszych lat wychowywane są w poczuciu
rywalizacj i , wpajania im, że są jedyne, wyjątkowe,
najwspanialsze. Nie tylko w czterech ścianach do-
mowego ogniska, ale i w piaskownicy, przedszko-
lu, czy szkole.

W ten sposób zakorzenione zostało w każ-
dym z nas dążenie do bycia naj lepszym. Bycie
gorszym wyzwala w człowieku poczucie egzy-
stencjalnej śmierci.
- Czy zatem dążenie do bycia wyjątkowym, pierw-
szym jest czymś złym? Oczywiście, że nie. Jezus,
który nie odrzuca w Ewangeli i synów Zebede-
usza, potwierdza, że dążenie do doskonałości jest
dobre samo w sobie. Nie może jednak prowadzić
do niego droga pychy ale pokory, służby drugiemu
człowiekowi.
I taką postawę przyjmijmy. Taką starajmy się wpo-
ić swoim dzieciom.

Wiem, że to nie lada wyzwanie. Wszyscy,
bez wyjątku jesteśmy otwarci na nagrody, po-
chwały, wyróżnienia. Sytuacja staje się gorsza,
gdy ktoś prosi nas o przejęcie części swojego
cierpienia.
- Jak wielkim wyzwaniem jest „picie z jednego kie-
l icha”, podjęcie trudu niesienia czyjegoś krzyża,
służby drugiemu człowiekowi.
- Jak heroiczna jest postawa „zanurzenia” się,
jak Jezus w otchłani cierpienia. Apostołowie Jan

i Jakub nie odwracają się od tych wyzwań. Oka-
zują zdecydowanie i lojalność wobec swego Na-
uczyciela.
- Czy my potrafimy to uczynić, czy umiemy wycho-
wać nasze dzieci w taki sposób, aby ich tempera-
ment, ambicje czy też pragnienia kierować na
właściwe tory. Na drogę prowadzącą do Boga.

Zacznijmy od prostego poszanowania drugiej
osoby, tak starszej, jak i rówieśnika. Spróbujmy do-
strzec w innym człowieku samego siebie. Tylko takie
podejście do bl iźniego, z miłością, którą darzymy
siebie otworzy nasze serca na pomoc drugiemu.

Przypominajmy dzieciom, aby zachowywały
się wobec rówieśników tak, jak chciałyby aby inni
zachowywali się wobec nich. Nie wprowadzajmy
w życie dewizy „po trupach do celu”. Zatrzymajmy
się na chwilę. Pomóżmy wstać upadłemu, okażmy
zainteresowanie opuszczonemu, wysłuchajmy
osamotnionego, pocieszymy wyśmiewanego.
Służmy pomocą bliźniemu. Niech taka postawa
będzie wzorem do naśladowania dla naszych po-
ciech. Wzrastając w przeświadczeniu, że nie na-
leży uciekać od problemów ale je rozwiązywać, że
należy dostrzegać cierpienie innych a nie odwra-
cać głowę w drugą stronę, nasze dzieci wyrosną
na dobrych ludzi. Nawet jeżel i osiągną wysoką
zawodową czy też społeczną pozycję będą potra-
fiły wykorzystać swoje przekonania, swoją wrażl i-
wość na innych, swoją gotowość do poświęcenia
w zarządzaniu innymi, dla ogólnego dobra.

A wówczas, obym doczekała takich czasów,
świat stanie się lepszy.

Kasia Krawczyk

P

CO MI DAŁ POST DANIELA?
ierwszy raz usłyszałem o poście
Daniela kilka lat temu, kiedy jesz-
cze pracowałem w Konstancinie.

W domu rekolekcyjnym księży pal lotynów spotyka-
ła się grupa kilkudziesięciu osób z całej Polski. Ży-
wil i się samymi burakami i marchewkami. To,
oczywiście, uproszczenie, ale patrząc na ich dietę
(czasem nawet dwutygodniową), uśmiechałem się
z pol itowaniem i wracałem do swojej pizzy i gro-
chówki na boczku.
Niestety, w popełnianiu błędów żywie-
niowych okazałem się wówczas równie
banalny, jak większość dietetycznych
grzeszników. Całkowicie przegapiłem ów ta-
jemniczy moment po czterdziestym roku życia, kie-
dy organizm zaczyna odkładać nadmiar pożywienia
w różnych schowkach poniżej i powyżej bioderek.
Schody stają się coraz dłuższe, oddech krótszy,
brzuch okrągły. To tylko zewnętrzne objawy niewy-
dolności całego urządzenia. W pewnym momencie
zaczęły się kłopoty z ciśnieniem. Pani doktor
uprzejmie mnie poinformowała, że tabletki muszę
mieć pod ręką już do końca życia. Kolejna pani
doktor uśmiechnęła się życzl iwie i przez kolejne pół
roku (ki lka wizyt) przekonywał mnie do diety. Mówi-
ła: „Albo mniejsza lodówka i mniejsze pudełko na
lekarstwa, albo wielka lodówka i wielka apteczka”.
Post Daniela, opracowany przez leka-
rza, panią Ewę Dąbrowską, bywa na

początku dość trudny do przeprowa-
dzenia. W dodatku nikt nie powinien zaczynać go
na własną rękę, najpierw trzeba zrobić niektóre ba-
dania organizmu. Przy kilku chorobach jest nawet
niewskazany. Dlatego wiele osób zaczyna post Da-
niela na wspólnym turnusie, np. we wspomnianym
już ośrodku w Konstancinie. Na miejscu jest lekarz,
dietetyk, pomagają ustal ić zasady umiarkowanego
żywienia.
Pierwsze dwa tygodnie trzeba poświę-
cić na przeprowadzeniu diety oczysz-
czającej organizm. Na stole pojawiają się
tylko niektóre warzywa i owoce, w postaci surówek,
zup, soków czy pieczeni. Organizm pozbywa się
zbędnych zapasów, rozpoczynając od tych najgor-
szych: cukrów, toksyn, złogów itp. Po dwóch tygo-
dniach powoli dokłada się do jadłospisu kolejne
produkty.
Czego można spodziewać się w za-
mian? Lepszego snu, dłuższych spacerów,
mniejszego pudełka na pigułki, dobrego trawienia,
ustępowania wielu chorób i dolegl iwości. A także
oszczędności w portfelu. Trudniej czasami wytrzy-
mać na imieninach u teściowej, gdy co pięć minut
trzeba odmawiać kolejnego talerza flaczków, scha-
bowego, pieczonego boczusia czy tłustego tortu.
Po dwóch tygodniach można zgubić 4-5 kg nadwa-
gi, a przedłużając tryb zdrowego odżywiania jesz-
cze drugie i trzecie tyle…

W naszym sklepiku parafialnym można
nabyć książki doktor Dąbrowskiej. Za-
wierają wiele cennych porad, świadectw uleczo-
nych ludzi oraz konkretnych przepisów na
uzdrawiające potrawy. Warto wypróbować. Wyma-
ga to pewnego samozaparcia i konsekwentnej woli ,
ale w zamian otrzymujemy konkretne korzyści.
Przekonałem się o tym osobiście i z czystym ser-
cem polecam.

Ks. Janusz Stańczuk
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CZYM JEST ŚWIAT, KTÓRY NAS OTACZA?
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Wstęp wolny
Ekspozycja

.

Właścicielem kolekcj i W hołdzie Niepodległej" jest Ja-
cek Piętka-Rakoczy, urodzony 11 .02.1 976 r. , pochodzi
z Oleśnicy (Dolny Śląsk), kolekcjoner oraz pasjonata hi-
stori i Polski i Europy. Publ ikował na łamach Odkrywcy -
miesięcznika poszukiwaczy. Prawnuk podoficera Błękit-
nej armii gen Hallera Ludwika Rakoczego herbu ślepow-
ron (uczestnika wielkiej wojny i wojny Bolszewickiej
w 1 920, zesłany na Sybir, tam został rozstrzelany). Jest
członkiem koła rodzin sybirackich oraz członkiem klubu
historycznego IPN imienia Grota Roweckiego.

http://dobremiejsce.org/w-holdzie-niepodleglej-wystawa-j-pietki-
rakoczego/




