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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

Bardzo dawno już nie widzia-
łem, aby ktoś kreślił na bo-
chenku chleba znak krzy-

ża. Na pewno ten gest jeszcze się 
zdarza, ale muszę przyznać, że ja 
sam tego nie robię. Przez tysiące 
lat chleb był zawsze w dobrej cenie. 
Trzeba było zerwać się przed świ-
tem, uprawiać pole, zbierać snopy, 
młócić. To jeszcze pamiętam z ży-
cia stryjów i ciotek. Nie pamiętam 
już żaren – tych ciężkich, kamien-
nych, wyciskających pot z czoła. 
Pamiętam piec chlebowy i rumiany 
zapach płynący przez otwarte okna 
raz na tydzień, czasem raz na dwa 
tygodnie. Po takim wysiłku chleb był 
w cenie. Podnosiło się z podłogi, 
nawet całowało. Ale najpierw czyni-
ło znak krzyża. Bo każdy czuł, że na 
samym początku tego procesu był 
Bóg, który dopilnował, aby wszyst-
ko wyrosło, aby człowiek wygnany 
z raju nie umarł z głodu. 
    Trochę może głupio kreślić znak 
krzyża na chlebie z „Biedronki” czy 

„Tesco”. Chleb byle jaki, za 2-3 dni popsuje 
się albo rozpadnie. Niewiele nas kosztuje. Tak 
przynajmniej pewnie myślimy. 
  
  Izrael otrzymał od Boga swoją ziemię 
obiecaną. Otrzymywał ją co roku w posta-
ci udanych zbiorów, przedłużonego życia. 
Naród przychodził więc co roku, aby podzię-
kować Panu i złożyć w ofierze część Jemu 
należną. Co mi przeszkadza, aby czynić to 

samo? Może przyzwyczajenie, że w super-
markecie chleb zawsze już będzie, lepszy 
albo gorszy, i zawsze znajdzie się jakiś grosz, 
aby go kupić? Już w Starym Testamencie 

zauważono, że dobrobyt uderza w ludzkie 
poczucie wdzięczności, psuje serce. Dla-
tego Jezus tak stanowczo odrzucił pokusy 
szatana. Nie chodziło tylko o cuda. Chodziło 
o pokazanie, komu zawdzięczamy swoje ży-
cie, swoje istnienie. Dobrze, że mamy pomoc 
społeczną, renty, emerytury i ubezpieczenia. 
Ale to może uśpić nasze serce. Nadal na sa-
mym początku jest Bóg. 

    Scena kuszenia na pustyni pokazuje, że 
są dwa głody: chleba i Boga. Chleb oznacza 
także bogactwo, sławę, władzę, czyli wszyst-
ko, co rodzi się na ziemi. Ale Jezus zostawia 
dwie wyraźne wskazówki. Po pierwsze: że 
warto pościć, ograniczać się z konsumpcją, 
wyrzucić z życia nadmiar gadżetów. Życie 
staje się prostsze, a przez to również lżejsze. 
Po drugie – że post nie jest dla samego postu 
czy umartwienia, ale by dokonać rozróżnienia 
dobra i zła. A nawet rozróżnienia małego do-
bra i wielkiego dobra, aby nie poprzestać na 
tym małym. A największym dobrem jest przy-
klejenie się do Boga jak dziecko. Bo on jest na 
początku wszystkiego, nawet supermarketów. 

ks. Janusz Stańczuk

Słowo ukazuje nam pokusy, którymi jesteśmy ustawicznie zwodzeni przez diabła i sposób 
rozprawiania się z nim. Oszustwo diabła, że nasze życie zależy od pieniędzy, władzy i sławy 
wciąż nas dopada. Pan Jezus wskazuje sposób, w jaki możemy zwyciężyć pokusy, nie wcho-
dzić w dialog ze złem, ale pokonywać je wiernością Bożemu Słowu.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Pwt 26, 4-10); 
(Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15); 
(Rz 10, 8-13);  
(Mt 4, 4b); 
(Łk 4, 1-13);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (4, 1-13) fragment
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Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] 
na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po 
ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: 
Nie samym chlebem żyje człowiek». Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu  
w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę 
i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. 
Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu od-
rzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz». 

Bochenek krzyżem przekreślony

NA DRODZE DOMOWEGO KOŚCIOŁA ODC. 5
KTO NALEŻY DO PARAFII? 

Jezus zostawia dwie  
wyraźne wskazówki.  

Po pierwsze: że warto pościć, 
ograniczać się z konsumpcją,  
wyrzucić z życia nadmiar  
gadżetów. (...) Po drugie – że post 
nie jest dla samego postu  
czy umartwienia, ale by dokonać 
rozróżnienia dobra i zła. 
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POMOC DLA JEMENU   
– Obrazy wojny w Jemenie niczym się nie 
różnią od tych z II wojny światowej, o któ-
rej wciąż pamiętamy w Polsce. Jemeńczycy 
błagają o pomoc i nie możemy być obojętni 
w odpowiedzi na ich krzyk! – do kraju wró-
ciła delegacja Caritas Polska, która badała 
w wDżibuti sytuację uchodźców z Jemenu. 
Bez natychmiastowej pomocy los tysięcy 
bezbronnych dzieci, kobiet i starszych jest 
przesądzony. Poza lekami i jedzeniem braku-
je dostępu do zdatnej do picia wody, miejsca 
do spania, ubrań. Uchodźcy nie mają miejsca, 
gdzie mogą zgłosić się po pomoc. Caritas włą-
cza się w międzynarodową akcję pomocy. 

STATEK-SZPITAL  
„PAPA FRANCESCO”   
Statek-szpital „Papa Francesco” wkrótce 
wypłynie na wody Amazonki, by nieść po-
moc medyczną mieszkańcom trudno do-
stępnych rejonów interioru. Idea stworzenia 
statku-szpitala zrodziła się w następstwie wizy-
ty papieża Franciszka w Rio de Janeiro w 2013 
r. Odwiedził on wówczas tamtejszy Szpital 
św. Franciszka z Asyżu i polecił franciszkań-
skiej wspólnocie opiekę nad potrzebującymi 
wsparcia medycznego mieszkańcami Ama-
zonii. Zakonnicy odkryli, że trudności miesz-
kańców w dostępie do pomocy medycznej są 
tak duże, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 
skonstruowanie statku-szpitala, który miałby 
możliwość dotarcia do najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców Interioru. Statek o długości  
35 m zabierze na pokład 20-osobowy personel 
medyczny i 10 osób załogi, które będą pełnić 
10-dniową służbę na pokładzie. 

NAGRODA DLA „MAZOWSZA”
Podczas uroczystej gali w Sekretariacie 
Konferencji Episkopatu Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” otrzymał Nagro-
dę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 
2018. Wyróżnienia przyznaje Fundacja „Soli-
darna Wieś”. Jak podkreślono w uzasadnieniu, 
zasługi Zespołu Mazowsze dla rozsławienia 
polskiej kultury ludowej w kraju i na całym 
świecie są ogromne. W 2018 roku Zespół ob-
chodził 70. rocznice istnienia. Kapituła wysoko 
oceniła, że przez cały ten okres, szczególnie 
w czasach panowania komunizmu, swym dzia-
łaniem Zespół przypominał rolę tradycji i siłę 
polskiej wsi.

KOŚCIÓŁ NA ŚWIECIE 
Na koniec 2017 kulę ziemską zamieszkiwa-
ło ponad 7,4 mld ludzi, wśród których żyło 
1,313 mld ochrzczonych katolików. Posługi-
wało wśród nich prawie 414,6 tys. kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych - donosi najnowszy 
Rocznik Statystyczny Kościoła, publikowany 
raz na 3 lata. Katolicy stanowią ok. 17,7 proc. 
ogółu mieszkańców naszej planety. W porów-
naniu z rokiem 2016 liczba wiernych wzrosła 
o 1,1 proc., ale wzrost ten rozkłada się nierów-
nomiernie na różne kontynenty. Europa jest 
jedyną częścią świata, w której wzrost liczby 
wiernych był niemal zerowy. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Cykl: Na drodze Domowego Kościoła
ODCINEK 5 

BUDOWANIE WSPÓLNOTY

Spotkanie kręgu Domowego Kościoła 
(DK) rozpoczyna się od symbolicz-
nego posiłku. Zasiadający przy stole 

małżonkowie mogą częstować się herbatą 
i kawą oraz wypiekami. Za zaserwowanie 
poczęstunku odpowiadają gospodarze, czyli 
poszczególne pary kręgu w kolejnych mie-
siącach.

Symboliczny dar stołu
 Dobrym zwyczajem jest wniesienie przez 
każdą z par czegoś drobnego na wspólny 
stół. Taki wkład symbolizuje to, że pary przy-
chodzą na krąg przygotowane, gotowe dzielić 
się życiem i refleksją nad fragmentem Pisma 
św., który został im podany co najmniej ty-
dzień przed spotkaniem. Dar stołu symboli-
zuje też modlitwę za krąg i poszczególnych 
jego uczestników, praktykowaną codziennie. 
Na początku zebrania pary dzielą się swoimi 
radościami, troskami, smutkami. Zachowują 
przy tym dyskrecję. Zasada DK stanowi, że co 

mówione jest na kręgu to pozostaje w kręgu 
i nie jest wynoszone poza krąg.
 Nieraz reakcją na poznanie sytuacji po-
szczególnych par jest konkretna pomoc, np. 
jedni małżonkowie oferują drugim zaopieko-
wanie się ich dziećmi przez jakiś czas. Jednak 
zawsze najważniejszym darem jest pamięć 
o innych w modlitwie. Zwłaszcza, że Domowy 
Kościół to nie tyle grupa samopomocowa, co 
wspólnota małżeństw, które pomagają sobie 
nawzajem w duchowym wzrastaniu. Szczera 
modlitwa poszczególnych osób i par jest da-
rem budującym wspólnotę, ale też jest niewi-
dzialną pomocą, która wspiera w naśladowa-
niu Pana Jezusa, a w przypadku zejścia z tej 
drogi – liną ratunkową, która pomaga wrócić 
do Pana Jezusa.

Modlitwa ratuje
 W tym miejscu warto przywołać świadec-
two Agaty. Po 12 latach małżeństwa znalazła 

się na progu rozwodu. Jej znajoma z DK na-
molnie namawiała ją, by próbowała ratować 
małżeństwo w „szpitaliku” (www.swietarodzi-
na.org). Nie dawała jej spokoju ciągle powta-
rzając, by nie godziła się na rozwód. Agata 
z początku odrzucała namowy, aż pewnego 
wieczoru zdarzył się cud. Pośrodku smutnych 
rozmyślań nagle zajaśniało światło – pojawiła 
się pewność co do realnej możliwości oca-
lenia małżeństwa i świadomość, że możliwy 
ratunek jest owocem modlitwy innych ludzi. 
Agata naraz poznała, że modlitwa Kościoła 
nie płynie w próżnię, lecz w odpowiedzi na 
nią z nieba zstępuje łaska. Wtedy uklękła 
z od dawna niespotykaną u niej wiarą w Boga 
i przekonaniem, że trzeba się modlić.
 Okazało się, że i mąż Agaty, z trudem 
ale także wykrzesał w sobie iskrę dobrej woli 
i zgodził się pojechać z żoną do „szpitalika” 
w Zalesiu. Bez tej odrobiny dobrej woli nie 
zostaliby przyjęci. Oboje wyznają, że nie 
spodziewali się zwrotu, jaki w ciągu 7 dni 
wspólnego pobytu w Zalesiu się dokonał. Je-
chali tam obcy sobie, z bagażem wzajemnych 
pretensji, a wyjechali z poczuciem, jakby byli 
świeżo po ślubie.
 Historia niesamowita, uratowani małżon-
kowie niesamowici, a najbardziej zdumiewa 
zmiana jaka w nich zaszła. Mówią, że są ja-
kimi byli, ale dużo się zmieniło. Dziś bycie ra-
zem przedkładają nad wiele innych spraw. Po 
„szpitaliku” rozpoczęli małżeństwo na nowo, 
w sposób bardziej dojrzały. Mówią wprost 
„taką dyspozycję, jak po szpitaliku powinni-
śmy mieć od początku”. Dołączyli też do DK.

***

Bóg czyni cuda. W człowieku tkwi zdolność 
do zmiany. Łaska tę zdolność uruchamia. 
W DK doświadczamy, że cuda są też odpo-
wiedzią na dar modlitwy za siebie i za innych 
– modlitwy, którą wnosimy do kręgu i którą 
budujemy krąg.

Magda i Krzysiek

Bóg czyni cuda.  
W człowieku tkwi  

zdolność do zmiany. Łaska  
tę zdolność uruchamia.  
W DK doświadczamy, że cuda 
są też odpowiedzią na dar 
modlitwy za siebie i za innych 
– modlitwy, którą wnosimy do 
kręgu i którą budujemy krąg.
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IGNACJAŃSKI RACHUNEK SUMIENIA - część 1
 Pogłębieniu relacji z Bogiem może słu-
żyć praktyka znajdującego źródło w Ćwicze-
niach duchownych św. Ignacego Loyoli tzw. 
ignacjańskiego rachunku sumienia, który 
może być odprawiany w ramach codziennej 
modlitwy wieczornej lub np. przed sakra-
mentem pokuty i pojednania. Przedmiotem 
tak rozumianego rachunku sumienia nie jest 
jurydyczne wyliczanie grzechów, ale bardziej 
„badanie” swojego sumienia rozumianego 
jako miejsce, w którym możemy się spotkać 
i przebywać z bliskim i kochającym Bogiem. 
W modlitwie tej koncentrujemy się na Bogu 
i na dobru, które od niego otrzymujemy, a do-
piero w dalszej kolejności na tym, jak w swoim 
życiu odpowiadamy na Bożą łaskę. Punktem 
wyjścia w ignacjańskim rachunku sumienia 
jest więc dziękczynienie Bogu, po którym na-
stępują pozostałe 4 elementy rozważania.

1. DZIĘKCZYNIENIE BOGU

Błogosław, duszo moja, Pana,  
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami (Psalm 103)

Dziękczynienie Bogu za otrzymane dobrodziejstwa to stanięcie w podstawowej dla chrześcija-
nina postawie wdzięczności. Wynika ona z postawy ubóstwa wewnętrznego: nic nie posiadam, 
a wszystko, co mam, otrzymuję od Boga. Dziękuję nic tylko za to, co wydaje mi się przyjemne, 
ale za wszystko, zgodnie ze słowami św. Pawła: Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu 
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Ef 5, 20)

KTO NALEŻY DO PARAFII? 
Czasem mamy wątpliwości, gdzie jest 

nasza parafia. Mieszkamy w jed-
nym miejscu, zameldowani jesteśmy 

gdzie indziej, a chodzimy do kościoła jesz-
cze gdzie indziej. Wątpliwości powstają 
również wtedy, kiedy ktoś z członków ro-
dziny na dłuższy czas wyjeżdża za granicę. 
Niektórzy proszą, by utrzymać jego imię 
w kartotece parafialnej, pomimo że od kilku 
lat mieszka już poza parafią. Inni meldują 
dziecko w domu babci, aby mogło przystą-
pić do Pierwszej Komunii Świętej w innej 
parafii. 
 Parafia jest wspólnotą terytorialną. Ko-
deks Prawa Kanoniczego określa, że do pa-
rafii należymy poprzez faktyczne zamiesz-
kanie stałe lub tymczasowe. Zamieszkanie 
stałe nabywa się przebywaniem na tery-
torium jakiejś parafii, któremu towarzyszy 
zamiar pozostania tam na stałe lub jeśli 
faktycznie trwało ono przez pięć lat (por. 
kan. 102). Zamieszkanie tymczasowe naby-
wa się przez przebywanie na terenie parafii 
z zamiarem pozostania tam lub faktyczne 
zamieszkanie przez trzy miesiące. Kan. 107 
§1 stanowi: Zarówno przez zamieszkanie 
stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje wła-
snego proboszcza. 
       Kościół nie pyta więc o miejsce urzędo-
wego zameldowania ani gdzie jest dom ro-
dzinny. O przynależności do parafii decydu-
je miejsce faktycznego zamieszkania. Ktoś, 
kto mieszka na terenie parafii Objawienia 
Pańskiego, należy do parafii Objawienia 
Pańskiego w Bliznem, choćby był zameldo-
wany w Wilanowie, a chodził wyłącznie do 
kościoła Bogurodzicy Maryi. 

 Podobnie studenci i inni ludzie wynaj-
mujący mieszkania na terenie parafii Obja-
wienia Pańskiego z zamiarem zamieszkania 
dłużej niż trzy miesiące, uzyskują wszystkie 
prawa parafianina łącznie z możliwością 
przystąpienia do sakramentów. Nie ma więc 
sensu utrzymywanie czyjegoś imienia w kar-
totece parafialnej, gdyż z chwilą zamieszka-

nia poza parafią utracił wszelkie uprawnie-
nia parafianina w swojej „starej” parafii. 
 Naszą parafię tworzą: Blizne Łaszczyń-
skiego, Blizne Jasińskiego, Warszawskie 
Osiedle Groty, ulice Warszawy: Górczew-
ska, Narwik - na zachód od Lazurowej, 
strona zachodnia ulicy Lazurowej od ulicy 
Batalionów Chłopskich do ulicy Kocjana.
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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.  10.03 - niedziela, po Mszy św. o g.10.30 
spotkanie dzieci przed I Komunią św.; 
17.30 Gorzkie Żale; taca na Seminarium 
Duchowne; do kosza można wrzucać dar 
serca dla potrzebujących z naszej parafii.

2.  13.03 - środa, 6 rocznica wyboru Ojca 
Świętego Franciszka, módlmy się  
w intencji Papieża.

3.  15.03 - piątek, po Mszy św. wieczornej 
Droga Krzyżowa, prowadzą KŻR.

4.  17.03 - niedziela, zbiórka na Dzieło  
pomocy misjonarzom Ad Gentes;  
po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie  
przed I Komunią św. dzieci ze szkoły  
Gaudeamus;  
17.30 Gorzkie Żale.

Wyjazd pielgrzymkowo - wypoczynkowy dzieci i młodzieży  
do Białego Dunajca  

z ks. Marcinem Szatankiem. Więcej informacji w zakrystii.                                                                    
Termin: 4.07. – 12.07.2019 r. CENA: 1 330 PLN

Rozpoczęliśmy Wielki Post jednym z wielu dobrze przeżytego postu jest  
pomoc ubogim. I tu moja propozycja, poszukujemy wolontariuszy, którzy  
30 marca w sobotę poświęcą 2-3 godziny i w dwie osoby będą stały  

w Biedronce w Powsinie i zbierały żywność. W tym miejscu jest już to któraś 
taka akcja. Jeśli jesteś chętny, zgłoś się do ks. Pawła jak najszybciej.

Francesco Bersini, Mądrość Ewangelii
 Ceń sobie tę książkę. Napisana została na klęczkach. Niech stanie się dla ciebie doradcą, 
przyjacielem, zwiastunem nadziei. Czytaj ją, uczyń ją przedmiotem swoich rozmyślań i normą 
swego życia. Jest owocem doświadczenia i przeżytego życia. Nie czytaj jej w sposób ciągły, ale 
wybieraj poszczególne rozdziały według potrzeb twego ducha.
 Napisał ją ktoś, kto jak ty przeżył te same problemy i starał się rozwiązać je w świetle wiecz-
ności, traktując jako cenny skarb zasady postępowania świętych, którzy żyli na tym krótkim 
ziemskim wygnaniu z umysłem i sercem skierowanym ku niebu. 
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