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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

Nie wiem, czy ja jestem go-
towa, a raczej wiem, że nie 
jestem gotowa  na to, by 

na sobie doświadczyć losu proro-
ka Jeremiasza  (odrzucony przez 
naród i skazany na śmierć). Mogę 
tylko próbować sobie wyobrazić, 
ile słabego człowieka kosztuje 
spełnienie Bożego posłannictwa 
oraz co znaczy na sobie do-
świadczyć strasznych skutków 
buntu ludzi, którzy sprzeciwiają 
się Bogu. Ale Jeremiasz słyszy 
Słowa: będą walczyć przeciw 
tobie, ale nie wolno ci się lękać.  
I jest posłuszny, przekazuje Boże 
Proroctwo. 
       Jezus naucza w synagodze 
w swoim rodzinnym Nazarecie. 
Mówi o Duchu Bożym, który na 
Nim spoczywa, obwieszcza rok 
łaski i zmiłowania od Boga. Obec-
ni w synagodze słuchają Go z za-
interesowaniem, ale też i z rosną-
cym zdziwieniem: „Czyż nie jest 
to syn Józefa?”. Inaczej mówiąc: 

znamy całą Jego rodzinę, nic w niej szcze-
gólnego, a zatem skąd On to ma? I dlacze-
go to właśnie Jemu jest dane tak nauczać,  
a nie komuś z naszych synów? Wkrada się 
zazdrość i zawiść, których konsekwencją 
jest zdystansowanie się do osoby, odrzu-

cenie i niewiara w jej nadprzyrodzoną moc. 
Tego właśnie doświadczył Jezus, nauczając 
wśród swoich w Nazarecie. A odwołując się 
do dwóch przykładów z historii Izraela, po-
kazał im, że to, co liczy się przed Bogiem, to 
wiara i zaufanie, a nie formalna przynależ-
ność do narodu wybranego.
        A jacy my jesteśmy? Czy przypadkiem 
nie  wybieramy z nauki Jezusa tylko tego, 
co jest dla nas wygodne, co pasuje nam 
do własnych planów, a reagujemy agresją 
lub co najmniej niechęcią na słowa, które 
są trudne i mogłyby zmienić nasze życie. 
Wydaje się często, że to my jesteśmy, tymi 

którzy znają Jezusa od dawna, którzy są 
Mu bliscy. A tak często Bóg „rozbija się” 
właśnie o nasze przyzwyczajenia, o naszą 
wizję Jego samego. Czasem Bogu „łatwiej” 
trafić z całym ogromem miłości do człowieka 
„obcego”, nienawróconego, który  niewiele  

o Nim wie, bo ten potrafi się po raz pierwszy 
zachwycić Bogiem i Jego miłosierdziem.
         Dlaczego nie chcemy Boga takim, 
jakim jest? Z czego to wynika?   Dlaczego 
chcemy sami decydować o swoim życiu  
i boimy się Boga, Jego planów wobec nas... 
Na to i podobne pytania każdy musi odpo-
wiedzieć sobie sam.  Ale najczęściej po 
prostu niewiele wiemy o naszym Bogu i nie 
chcemy tego zmieniać. Bóg ma wszystkiego 
w wystarczającej ilości i mierze i tylko spo-
tkań z nami ciągle Mu za mało.

Grażyna Karwowska 

Jeśli z wiarą przyjmujemy słowa Jezusa, wpatrując się w Jego oblicze, mają one moc wy-
pełniać się w naszym życiu. Pan Jezus nas zapewnia; „dziś spełniły się te słowa Pisma”. 
Bóg nie czeka z wypełnieniem obietnic, ale patrzy na naszą wiarę. Nie bądźmy więc jak 
mieszkańcy Nazaretu, ale całym sercem, umysłem, ze wszystkich sił przylgnijmy do Pana,  
a On nas poprowadzi ku pełni życia.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Jr 1, 4-5. 17-19); (Ps 71 (70), 
1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17); 
(1 Kor 12, 31 – 13, 13); 
(Łk 4, 18); (Łk 4, 21-30);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (4, 21-30) fragment

NUMER 315 • Czwarta Niedziela Zwykła • 3.lutego 2019 r.

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; 
dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».  
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozo-
stawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;  
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I 
wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczo-
ny, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Po-
rwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto 
było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Trudno być prorokiem wśród swoich

NA DRODZE DOMOWEGO KOŚCIOŁA ODC. 4

ROZMYŚLANIA O … CZYTANIU DUCHOWYM

Czy przypadkiem nie  wybieramy z nauki Jezusa tylko 
tego, co jest dla nas wygodne, co pasuje nam do  

własnych planów a reagujemy agresją a co najmniej niechęcią 
na słowa, które są trudne i mogłyby zmienić nasze życie
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DAR PAPIEŻA
Papież Franciszek przekazał srebrną pła-
skorzeźbę na aukcję charytatywną, która 
odbędzie się 10 lutego w Krakowie podczas 
koncertu „Jestem, bo jesteś”. Jest to srebr-
na, miniaturowa płaskorzeźba z miasta Gros-
seto, posiadająca certyfikat: „Zaświadczamy, 
że rzeźba ta została wykonana zgodnie z naj-
starszymi technikami obróbki traconego wo-
sku, używanymi przez starożytnych Etrusków 
2700 lat temu w srebrze 925”. Organizatorem 
wydarzenia jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, a dochód przeznaczony będzie na 
rehabilitację wybitnej aktorki Teresy Budzisz-
-Krzyżanowskiej. 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ  
MAŁŻEŃSTWA
W dniach 7 do 14 lutego już po raz piąty 
odbędzie się ogólnopolski Tydzień Małżeń-
stwa pod hasłem: „Razem szczęśliwi i speł-
nieni”. Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 
to cykl wydarzeń mających na celu wspomaga-
nie par małżeńskich w budowaniu trwałej więzi, 
dającej poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. 
W Warszawie odbędą się m.in. warsztaty na 
temat sztuki komunikacji w małżeństwie, zaję-
cia taneczne, ciekawe wykłady i wiele atrakcji 
artystycznych. Większość wydarzeń jest bez-
płatna, a na wybrane obowiązują zapisy przez 
stronę www.centrumjp2.pl, na której dostępny 
jest szczegółowy i aktualizowany program oraz 
zasady uczestnictwa.

ATLAS BIBLIJNY 
Ponad 200 map wysokiej jakości, w tym 
satelitarnych oraz komentarze poświęcone 
wydarzeniom biblijnym opisanym w Piśmie 
Świętym - to wszystko zawiera „Atlas Biblij-
ny”, pierwsze tego typu opracowanie przygo-
towane w całości przez polskich autorów. Atlas 
został pomyślany jako opowieść geograficzno-
-historyczna całych dziejów biblijnych. Swym 
zasięgiem przestrzennym obejmuje tereny 
zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, 
a więc obszar od Mezopotamii na wschodzie 
do Włoch na zachodzie i od Turcji na północy 
do Egiptu na południu. „Poznawanie świata bi-
blijnego to warunek prawidłowego zrozumienia 
Pisma Świętego” – napisał w słowie wstępnym 
abp Stanisław Gądecki.

ORDER UŚMIECHU DLA KSIĘDZA 
Order Uśmiechu - odznaczenie przyznawa-
ne na wniosek dzieci – otrzymał w piątek 
1 lutego katolicki kapłan, ks. Andrzej Da-
nielski, założyciel sieci chórów “Biedronki”, 
proboszcz parafii w Niewieścinie w diecezji 
pelplińskiej. Tradycyjnie laureat musiał obo-
wiązkowo wypić z uśmiechem szklankę soku 
z cytryny. Założone przez ks. Danielskiego 
“Biedronki” to sieć chórów działających nie 
tylko przy parafiach, ale też w szkołach i do-
mach kultury. W całej północnej Polsce działa 
12 chórów dziecięcych “Biedronki”. Każdy jest 
inny, ale każdy wygląda taka samo i śpiewa to 
samo i tak samo dzięki wspólnemu repertuaro-
wi i podkładom muzycznym. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Cykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 3 

ŚWIATŁO W CIEMNYM MIEJSCU

Spotkanie kręgu Domowego Kościoła 
(DK) z reguły ma miejsce w dni wolne 
– w sobotę lub niedzielę. W dniach ty-

godnia pracy trudno je organizować, bo wte-
dy uczestnicy kręgu nie mają czasu i dosta-
tecznej swobody, zwłaszcza, że następnego 
dnia małżonków czeka praca, a dzieci czeka 
przedszkole/szkoła, a przedtem trzeba jeszcze 
odrobić lekcje. W całym roku kalendarzowym 
odbywa się 10 comiesięcznych spotkań kręgu 
z przerwą w miesiącach wakacyjnych (lipiec i 
sierpień). To są spotkania Domowego Kościo-
ła, co oznacza, że w centrum uwagi jest tu – 
podobnie jak w kościele – sam Pan Jezus.

Główna czynność
„Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, 
a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej 
trwali jak przy lampie, która świeci w ciem-
nym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda 
poranna wzejdzie w waszych sercach” – te 
słowa zapisał w pierwszym swoim liście  

św. Piotr, pierwszy papież (1P 1,19 – 20). 
Udział w kolejnych spotkaniach kręgu DK 
powoduje, że ich uczestnik zaczyna dostrze-
gać głęboką prawdę, jaka w tym jednym zda-
niu jest ukryta. A trzeba dodać, że czytanie 
Pisma św. jest sercem każdego spotkania.  
I nie jest to dziwne, bo przecież św. Hieronim 
(340-420), który przełożył hebrajsko – grec-
ki oryginał Biblii na łacinę, uczył, że „Kto nie 

zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa”. 
Nie sposób wierzyć i pogłębiać wiary bez 
gruntownego poznania Pana Jezusa. Dlatego 
czytanie Pisma św. jest główną czynnością 
podczas spotkania kręgu DK. Ponadto jest to 
czynność wykonywana modelowo. Jeśli czy-
tać Pismo św. to tylko tak, jak na spotkaniach 
kręgu DK.
Dlaczego? Bo lektura odbywa się w kręgu 
wierzących i w celu zbudowania ich wiary,  
a poprzedzona jest wspólną modlitwą do Du-
cha Świętego, który jest pierwszym autorem 
Biblii – jako pewnego rodzaju Nadredaktor 
natchnął autorów ludzkich, by w sposób po 
ludzku zrozumiały wyrazili to, co Bóg pragnął 
przekazać ludziom i wciąż im przekazuje. 
Odkrywanie podczas kręgu DK Słowa Boże-
go, czyli samego Pana Boga, który tu i teraz 
przemawia, wymaga pomocy Ducha Święte-
go, ale i wyciszenia, otwarcia umysłu i serca. 
Taki moment ma miejsce podczas kręgu DK. 
Po nim następuje dzielenie się uczestników 
tym, co każdy od Pana Boga usłyszał, co jest 
zakończone i jakby podsumowane modlitwą.
Trzeba osobistego i wspólnotowego wytreno-
wanie w słuchaniu Słowa, by po odczytaniu 
Pisma św. wyrazić to co Boski komunikat dziś 
oznacza. Niemniej cała droga DK jest fascy-
nującym rozwijaniem tej umiejętności. W na-
szym kręgu mamy to szczęście, że z reguły 
jest z nami ks. Marian. Dlatego, gdy uczestni-
kom kręgu DK nie starcza umiejętności prze-
kładania odczytanego Słowa na dziś aktualny 
Boski komunikat to przychodzi nam z pomocą 
nasz Duszpasterz i świetnie uzupełnia nasze 
niedostatki. Trzeba jednak dodać, że w miarę 
postępowania drogą DK i rozwoju osobistej 
czy – jeszcze lepiej – małżeńskiej praktyki 
czytania Pisma dokonuje się zauważalny 
wzrost charyzmatu prorockiego, czyli umiejęt-
ności słuchania i słyszenia Słowa, a w ślad za 
tym Bożego patrzenia na rzeczywistość.

Wzrost i zmiana
Postępujemy drogą Domowego Kościoła już 
6 lat. To wystarczający czas, by zauważyć do-
konujący się wzrost w Duchu i zżycie się ze 
Słowem. Konsekwencją jest zmiana sposobu 
patrzenia na świat. Cichną ludzkie ambicje, 
słabnie stary człowiek, podatny na wikłanie 
się w ciemne sprawy, a stopniowo – pod wpły-
wem światła Słowa – rośnie nowy człowiek, 
który Boże pragnienia zaczyna brać za swoje.

Magda i Krzysiek

Trzeba osobistego  
i wspólnotowego  

wytrenowanie w słuchaniu 
Słowa, by po odczytaniu  
Pisma św. wyrazić to co  
Boski komunikat dziś oznacza. 
Niemniej cała droga DK jest 
fascynującym rozwijaniem tej 
umiejętności. W naszym kręgu 
mamy to szczęście, że z reguły 
jest z nami ks. Marian. Dlatego, 
gdy uczestnikom kręgu DK  
nie starcza umiejętności  
przekładania odczytanego 
Słowa na dziś aktualny Boski 
komunikat to przychodzi nam 
z pomocą nasz Duszpasterz 
i świetnie uzupełnia nasze 
niedostatki. 
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Twoje słowo jest lampą dla moich stóp  
i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105) 

Modlitwa: Naucz mnie, Panie, co i jak mam 
czytać, aby Ciebie lepiej poznać i bardziej 
kochać. 

1. Błogosławieństwa płynące z czytania 
duchowego
Co to jest czytanie duchowe? Jest to czyta-
nie ksiąg spisanych przez ludzi natchnionych 
przez Boga, czyli Pisma św. oraz innych ksią-
żek, których autorami są święci czy mistrzo-
wie duchowi. Z takiego czytanie płyną liczne 
błogosławieństwa dla każdego chrześcijani-
na, który dąży do doskonałości. Po pierwsze 
oświeca ono człowieka, gdyż odsłania dosko-
nałość Boga oraz pozwala dostrzec słabości 
ludzkie, a zarazem pomoce i przeszkody, 
pociechy i krzyże, jakie spotykamy na drodze 
życia chrześcijańskiego. Po drugie rozpala 
ono serce, podając nie tylko reguły krocze-
nia drogą, ale też zachęty do trwania na niej, 
potrzebne wzmocnienie, a nawet wskazówki,  
w jaki sposób „prostować drogę Panu” (J 1,23). 
Czytanie duchowe pociesza duszę obietnicą 
nagrody Bożej przykładem Zbawiciela i Naj-
świętszej Maryi Panny oraz Świętych. Może 
stać się naszym dobrym przyjacielem, który co 
chwila podszeptuje słowa pociechy i nadziei. 
Wreszcie czytanie duchowe podnosi duszę 
do Boga, bo jest przemową Boga do duszy. 
„Gdy się modlisz z Bogiem rozmawiasz, gdy 

czytasz, Bóg do ciebie mówi” (św. Augustyn). 
Mistrzowie duchowi w ślad za św. Pawłem 
Apostołem gorąco zalecają czytanie duchowe. 
A św. Józef Pelczar dodaje: O jaka to wielka 
strata nie wygospodarować w ciągu dnia choć-
by kilku minut na lekturę Słowa! … 
 
1. Co czytać i jak czytać? 
Najpierw należy wymienić Pismo św.,  
a zwłaszcza księgi Nowego Testamentu oraz 
Psalmy ze Starego. Pismo św. jest nie tylko 
księgą świętą, bo Bożą, ale niejako „sercem 
i duszą samego Boga”. Stąd codzienne kar-
mienie się Słowem jest kluczem, który otwiera 
drzwi do głębszego poznania samego Boga. 
Warto czytać książki duchowe, które zawie-
rają pobożną naukę o życiu duchowym. Do 
nich w pierwszej kolejności zaliczają się dzie-
ła napinane przez świętych. Umocnieniem na 
drodze będą świadectwa życia świętych, ich 
obszerniejsze biografie, czy inne książki du-
chowe zawierające rozmyślania i konferencje 
skłaniające do refleksji nad tym, co Boże. 

Z jaką intencją czytać? Zawsze z dobrą,  
a więc nie tyle, aby zaspokoić swoją cieka-
wość i wzbogacić wiedzę, by zyskać podziw u 
ludzi, ale by postąpić w życiu duchowym i wy-
korzystać otrzymaną naukę dla chwały Bożej. 
Kiedy czytać? Najlepiej codziennie, roztrop-
nie dostosowując czytanie do rytmu obowiąz-
ków, które związane są ze stanem, w którym 
żyjemy. Jeśli wybierzemy sobie porę, to trzy-

ROZMYŚLANIA O … 
CZYTANIU DUCHOWYM

majmy się jej wytrwale. Samo czytanie przy-
niesie wówczas większe owoce, jeśli będzie 
odbywało się w czasie do tego wyznaczonym 
na stałe.

Jak czytać? Przed rozpoczęciem czytania 
duchowego pomodlić się, choćby aktem 
strzelistym wzywając obecności Pana „Mów 
Panie, bo sługa Twój słucha” lub Ducha Świę-
tego „Przyjdź Duchu Święty”. Ważne jest, aby 
czytać lektury w kolejności, jedną za drugą, 
zachowując ład, który pomaga w uporządko-
waniu myśli. Czytając pamiętajmy o uszano-
waniu dla rzeczy Bożych, wzbudźmy w sobie 
odpowiednie uczucia i starajmy się zatrzy-
mywać, aby wsiąkały w duszę. Z każdego 
czytania warto wynieść jakąś pobożną myśl. 
Pomocne w utrwaleniu jej w naszej codzien-
ności będzie jej zapisanie w notesie. Można 
do tego celu przeznaczyć zeszyt, który będzie 
stanowił nasz duchowy pamiętnik. Na końcu 
czytania podziękujmy Panu Bogu za dobre 
natchnienia. 
Postanowienia: Wyznaczę sobie codziennie 
czas na pobożne czytanie Pisma Świętego, 
a w wolnym czasie dodatkowo – na lekturę 
książki duchowej. 
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy 
szukają oblicza Boga Jakuba (Ps, 24, 5-6) 

Sylwia Nowak  
Na podstawie książki pt. Rozmyślania o życiu 

kapłańskim, św. Józef Sebastian Pelczar

Bal karnawałowy
Zapraszamy na bal karnawałowy  
dla małżeństw sakramentalnych,  
który odbędzie się dnia 16 lutego  
w godzinach 17:00 - 22:30  
w sali Automobilklubu Polskiego  
ul.Powstańców Śląskich 127.
W programie zabawa prowadzona  
przez wodzireja oraz ciepły posiłek  
i napoje bezalkoholowe. 
Koszt od pary 160 zł.  
Zapisy w kancelarii parafialnej lub email:  
wedwojenabemowie@gmail.com 
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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.  03.02 - pierwsza niedziela miesiąca,  
po Mszy św. o g. 12.00 nabożeństwo 
adoracyjne

2. 04.02 - poniedziałek, o g. 18.00 modlimy 
się za naszych zmarłych poleconych Modli-
twie Kościoła w wypominkach
3. 05.02 - wtorek, wspomnienie św. Agaty
4. 06.02 - środa, wspomnienie św. męczen-
ników Pawła Miki i towarzyszy
5. 07.02 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

6. Serdeczne dzięki za przyjęcie kolędy  
w minionym tygodniu
7. Wizyta Duszpasterska:
 04.02, Pn - Lazurowa 185 B, C, D, E
 05.02, Wt - Batalionów Chłop. 81 
 06.02, Śr - Rayskiego 3 A, B, C
 07.02, Cz -  Rayskiego 3 D, E, 

Rayskiego 5 A, E
 08.02, Pt - Rayskiego 5 B, C, D 
 09.02, Sb - Batalionów Chłop. 87

John Carroll Futrell SJ, Modlitwa i decyzja. Jak odpowiedzieć na Słowo Boże tu i teraz
  Słowo Boże jest skierowane do człowieka przez osoby, działania, zdarzenia i okoliczności, w słowach i sytu-
acjach dnia codziennego. Człowiek znajduje się w dwuznacznych sytuacjach, stoi przed nim wiele alternatyw-
nych wyborów, i dlatego też jego zadaniem jest rozeznawanie, który wybór jest rzeczywiście odpowiedzią na 
wezwanie, jakie Bóg kieruje tu i teraz.
        Decyzja o tym, co wybrać, co jest wolą Boga i w którym kierunku pójść, nie zawsze jest oczywista. 
Ważne jest, abyśmy zrozumieli proces rozeznawania i w ten sposób lepiej mogli go stosować, ponieważ 
istnieje niebezpieczeństwo, że nasze decyzje będą wynikiem jedynie ludzkiego rozsądku o zabarwieniu religijnym.
        Proces osiągnięcia rozsądnej decyzji różni się od procesu rozeznawania duchowego, który prowadzi do znalezienia odpowiedzi na 
wezwanie Boga tu i teraz. John C. Futrell SJ w swojej książce przedstawia przykłady i wskazówki, które pomogą czytelnikowi usłyszeć 
to wezwanie i odpowiedzieć na nie w sposób właściwy. 

Na podstawie www.bonito.pl, Wiola Malan

Dominikańska Szkoła Wiary 
Spotkanie poświęcone modlitwie adoracji. Piątek 8 lutego 2019, godz. 19:00, 
Klasztor oo. Dominikanów na Freta , ul. Freta 10, 00-227 Warszawa Sala Prowincjalska

Adoracja oznacza uwielbienie. A ono wymaga czasu, ponieważ wtedy tylko możemy 
okazywać komuś pełen miłości szacunek, gdy mamy dla niego czas.
Adoracja to trwanie z miłością przed tym, który zna nasze serca i pierwszy nas umiłował.  
Czy jednak żyjąc w pędzącym świecie licznych obowiązków i będąc pod presją efektywnego 
działania mamy czas i potrafimy jeszcze paść na kolana, aby po prostu być przed Chrystusem?
Gościem będzie Maciej Chanaka OP – ceniony duszpasterz akademicki.
Spotkanie poprowadzi Magdalena Fijołek – z wykształcenia psycholog, natomiast z zawodu 
dziennikarka kulturalna, która współpracowała m.in. z „Gościem Niedzielnym” i TVP Kultura,  
a na co dzień kieruje działem kulturalnym portalu Niezalezna.pl.


