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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

Jezus nalega, dość rady-
kalnie, aby głos Boży przy 
podejmowaniu naszych 

decyzji był głosem najważniej-
szym. Ważniejszym niż opinia ojca 
lub matki czy całej rodziny. Można 
tu przypomnieć św. Franciszka, 
który zdecydował całkowicie odciąć 
się od ojca, chociaż bardzo go ko-
chał. Rzucił dom i pieniądze, rzucił 
nawet ubranie, które dał mu ojciec. 
Można pokazać św. Charbela, któ-
ry odszedł do klasztoru potajem-
nie, w środku nocy, bowiem matka 
miała dokładnie zaplanowane jego 
małżeństwo i kolejnych 30 lat jego 
życia. Można przywołać matkę sy-
nów machabejskich ze Starego Te-
stamentu, która namawiała swoich 
synów do chwalebnej śmierci za-
miast do oddania pokłonu bożkom. 
To są przykłady bardzo radykalne 
i niewielu z nas potrafiłoby je na-
śladować, ale Ewangelia polega na 

pokazaniu pewnego radykalnego ideału, aby 
każdy z nas miał świadomość, gdzie znajduje 
się serce Ewangelii, a gdzie tylko platforma wi-
dokowa na chrześcijaństwo.

Jaka jest bowiem różnica między człowie-
kiem ochrzczonym a człowiekiem nawróco-
nym? Człowiek ochrzczony stoi na zewnątrz 
wspólnoty, dopiero obserwuje, chodzi do 
kościoła. Człowiek nawrócony współtworzy 
Kościół. Człowiek ochrzczony żyje według 

swoich praw, albo zasad świata. Człowiek na-
wrócony ma siłę zapytać Jezusa, jak żyć i jak 
słuchać słowa Bożego. Jest gotów poświęcić 
coś dla Boga, podczas gdy inni, nawet wierząc 
w Boga, przychodzą głównie po to, aby czer-
pać z Jego łask. W sierpniu w jednej z kate-
chez papież Franciszek użył dość wyrazistego 
porównania mówiąc, że niektórzy ludzie za-

chowuję się we wspólnocie Kościoła jak tury-
ści: trochę zwiedzają, oglądają, komentują i nie 
czują się u siebie. 
 
Uczniem Jezusa nie może być więc ten, dla 
kogo rodzina jest ważniejsza niż Bóg. Po 
drugie – nie może iść za Jezusem ktoś, kto 
nie jest gotów na krzyż, na cierpienie fizyczne, 
psychiczne, społeczne i każde inne. Po trzecie: 
nie będzie uczniem ktoś, kto nie potrafi oddać 
czy wyrzec się tego, czego Jezus potrzebuje: 
bogactw materialnych, ale także intelektu, po-
mysłów na życie, a nawet czasu i prywatnej 
mentalności. Ale warto tutaj podkreślić, że Je-
zus imiennie nikogo nie wyklucza, wręcz prze-
ciwnie, wszystkich chętnie widziałby w gronie 
swoich uczniów. Skoro decyduje się wypowie-
dzieć tak radykalne słowa, jak dzisiejsze, mu-
siał dostrzec, że nie każdy człowiek jest w sta-
nie pójść za Nim. Musi szukać dla niego innej 
drogi zbawienia. 

Ks. Janusz Stańczuk 

Iść za Jezusem, a być uczniem, to dwie różne sprawy. Wszystkich fascynuje Jego moc słowa, 
czynienie cudów, mądrość. Nie akceptujemy jednak Jego misji, którą otrzymał od Ojca, miłości do 
końca, do krzyża. Posłuszeństwo w trudnościach, niepowodzeniach, chorobach, śmierci. Akcepta-
cja krzyża jest miarą bycia uczniem Jezusa. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Mdr 9,13-18); 
(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17); 
(Flm 9b-10.12-17); 
Aklamacja (Ps 119,135); 
(Łk 14,25-33);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (14, 25-33)
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A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie 
ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może 
być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na 
to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo który 
król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy 
w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga prze-
ciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

MOŻNA BYĆ UCZNIEM ALBO TURYSTĄ 

WAKCAJE Z KIĘDZEM
ODDAJ KREW, URATUJ ŻYCIE

Za Jezusem szły wielkie 
tłumy, ale uczniami mogli 

zostać tylko niektórzy. 
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PAPIEŻ O PRZYRODZIE
„Czujmy się zaangażowani i odpowie-
dzialni, biorąc sobie do serca troskę o rze-
czywistość stworzoną, poprzez modlitwę 
i zaangażowanie” – wezwał Ojciec Świę-
ty w orędziu na Światowy Dzień Modlitw 
o Ochronę Stworzenia. Franciszek zauwa-
ża, że przyczyną obecnego kryzysu ekolo-
gicznego jest przesadny indywidualizm i za-
tracenie poczucia wspólnoty między ludźmi. 
Franciszek zachęca do „modlitwy w zanurze-
niu w przyrodzie, gdzie spontanicznie rodzi 
się wdzięczność dla Boga Stwórcy”. Wzywa 
też do zastanowienia się nad naszym stylem 
życia i przemyślenia naszych codziennych 
wyborów w zakresie żywności, konsumpcji, 
przemieszczania się, zużycia wody, energii 
i wielu dóbr materialnych.

NOWA PARAFIA
Parafia św. Jana Pawła II w Ruścu k. Na- 
darzyna od 1 września jest najmłodszą 
spośród 214 parafii archidiecezji warszaw-
skiej. Kard. Kazimierz Nycz utworzył ją z czę-
ści parafii św. Klemensa w Nadarzynie. To już 
druga parafia w archidiecezji warszawskiej 
pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Pierwsza 
powstała w Warszawie na Bemowie w 2015 r.  
Na terenie nowej parafii leży m.in. słynny 
szpital laryngologiczny w Kajetanach. 

POTRZEBNI KATECHECI
Wydział katechetyczny warszawskiej 
kurii apeluje do katechetów o rozszerza-
nie swoich kompetencji zawodowych, 
w szczególności jeśli chodzi o szkoły spe-
cjalne czy duszpasterstwo osób głucho-
niemych. Potrzebne są nowe kadry, które 
w przyszłości mogłyby zastąpić katechetów 
obecnie pracujących z niepełnosprawnymi 
uczniami. Zgłaszają się pierwsi chętni, ale 
potrzeby są znacznie większe. Podyplomowe 
studia z katechetyki można ukończyć na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Warsza-
wie. Trwają trzy semestry. 

NIEZWYKŁY ZAKONNIK
O. Łucjan Królikowski OFMConv, zesła-
niec syberyjski, żołnierz armii Andersa, 
opiekun sierot wojennych - skończył  
7 września 100 lat. W 1934 r. rozpoczął na-
ukę w Małym Seminarium Misyjnym w Niepo-
kalanowie. Jest jednym z ostatnich świadków 
życia św. Maksymiliana Kolbego – w jego 
obecności składał śluby zakonne w Niepoka-
lanowie. W życiorysie zapisane są wspaniałe 
karty więźnia wojennego, kapelana wojsko-
wego, uchodźcy, opiekuna sierot, nauczycie-
la, pisarza, spikera radiowego i dyplomaty. 
W 2007 r. trzymał Krzyż Komandorski Or-
deru Odrodzenia Polski. Obecnie przebywa 
w klasztorze w Chicopee w USA.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Czy można połączyć rower, konie i kaja-
ki? Przed wakacjami pisałem że można, 
teraz przyszło by zdać z tego relację. 22 

sierpnia o 8.00 z parafii Objawienia Pańskiego 
ruszyła prywatna pielgrzymka do Częstochowy 
. Dzień wcześniej nasze rzeczy zostały prze-
wiezione do Rawy Mazowieckiej gdzie mieliśmy 
pierwszy nocleg.Dzięki temu nasze rowery nie 
były dodatkowo obciążone namiotami, śpiwora-
mi itp. Wyruszyło nas 7 osób, ilość i skład oso-
bowy był zmienny. Najmłodsza osoba to uczeń 
5 klasy szkoły podstawowej. Był to też piękny 
wyjazd Ojców z synami. Nic tak nie buduje więzi 

taty z synem, jak wspólny spędzony czas i wy-
siłek fizyczny. Był też chrzestny z chrześnicą. 
Główny trzon pielgrzymki stanowili uczestnicy 
zeszłorocznego rajdu rowerowego szlakiem Or-
lich Gniazd z Częstochowy do Krakowa,którzy 
postanowili kolejny raz zaryzykować wyprawę 
z księdzem...    

 Po drodze robiliśmy postoje w ważnych, 
ciekawych i zabytkowych miejscach. Na cmen-

tarzu, przy mogiłach wojny obronnej 1939 r. 
zabytkowych kościołach, zamku, rynkach miast, 
czy elektrowniach wodnych. Trasa przebiega-
ła przez m. in. Ożarów Mazowiecki, Brwinów, 
Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Rawę Ma-
zowiecką, Tomaszów Mazowiecki, Kamieńsk, 
Radomsko, Rędziny.   
 W pierwszym dniu nieoczekiwanie musie-
liśmy zmienić trasę, bo akurat podczas naszej 
wyprawy wylewano asfalt. Trzeba było zjechać 
w las. Gdyby nie to cały dzień jechalibyśmy 
po asfalcie. Najmłodsi uczestnicy bili rekordy 
prędkości, sprzyjały temu zjazdy z górek. Osią-
gnięta prędkość to 52 km. Do celu pierwszego 
dnia dotarliśmy już ok 16-tej. Tam zjedliśmy 
obiad w ulubionej przez młodzież restauracji. 
Msza była sprawowana w przepięknym koście-
le Niepokalanego Poczęcia NMP - niedawno 
odrestaurowanym. https://parafia.rawa-maz.pl/
wirtualny-sp acer  

WAKCAJE Z KIĘDZEM

Nic tak nie buduje więzi 
taty z synem, jak  

wspólny spędzony czas  
i wysiłek fizyczny.
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 Planowany był nocleg pod namiotami, ale 
polska gościnność nie pozwoliła na to. Gości-
liśmy w domach rodzin uczestników. Kolejny 
dzień zaczęliśmy od Mszy świętej. Ruszyliśmy 
na najtrudniejszy i najdłuższy odcinek . Tym 
razem trasa przebiegła przez lasy, pola i wio-
ski- drogami asfaltowymi, kocimi łbami, drogami 
polnymi oraz leśnymi. Wydaje się to atrakcyjne 
ale jazda po nierównej drodze sprawiała, że 
siedzonko rowerowe stawało się jeszcze bar-
dziej niewygodne. Na Bobry, miejsce drugiego 
noclegu dotarliśmy ok godziny 18-tej. Czekał 
tam na nas domowy obiad. Wtedy też po raz 
pierwszy weszliśmy do rzeki Warty, w tym sa-
mym miejscu mieliśmy przycumować kajakami 
już za trzy dni. Zapoznaliśmy się ze zwierzętami 
trzymanymi przez naszych gospodarzy. Jak to 
na stadninę przystało nie mogło zabraknąć koni, 
była też koza, owca, koty, psy i wiewiórka. Od 
rana mieliśmy do dyspozycji instruktora nauki 
jazdy konnej. Dla początkujących była jazda na 
lonży, dla innych na padoku a dla zaawansowa-
nych można było pojeździć w terenie a także po 
rzece. Wybraliśmy się także na nietypowy spa-
cer: z owcą i kozą na smyczy... Próbowaliśmy 
świeżego mleka koziego. Wrażenie zrobiły psy 
przypominające lwy, rzadkiej rasy Leonberger 
z bardzo spokojnym usposobieniem i przepięk-
ną sierścią. Najmniejszym zwierzęciem była 
ruda wiewiórka można było ją karmić orzecha-
mi i brać na ręce. Na koniec naszego pobytu 
niespodziewane zabrano nas na przejażdżkę 
bryczką zaprzęgniętą w dwa konie. Można było 
podziwiać umiejętności woźnicy, szczególnie 
wtedy gdy trzeba było się minąć z samochodem 
na wąskiej leśnej drodze. https://pl-pl.facebook.
com/Rancho-Furmania-511117548934401/   

 
Pod wieczór ruszyliśmy w ostatni i najkrótszy 
etap rowerowy do Częstochowy. Do naszej 
grupy przyłączyły się kolejne dwie osoby. O go-
dzinie 21-ej uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogór-
skim, gdzie zanieśliśmy: naszą parafię, osoby 
spotkane na drodze, nasze rodziny i przyjaciół. 
Następnego dnia tj niedzielę sprawowaliśmy 
Mszę w duchowej stolicy Polski, było to niezwy-

kłe przeżycie. By dojść do ołtarza przechodzi-
liśmy zakamarkami Jasnej Góry (gdzie zazwy-
czaj pielgrzymi nie chodzą). Niedziela to też 
trzecia część naszej wyprawy: były już rowery, 
konie- teraz czas na kajaki. Pan z wypożyczalni 
dziwił się wybranej tarasie, bo zazwyczaj ludzie 
wybierają krótsze jednodniowe wyprawy.  O go-
dzinie 10-tej wodowaliśmy kajaki na drugiej co 
do wielkości rzece Polski czyli Warcie. W tym 
miejscu spotkaliśmy ok 20 miłośników kajako-

WAKCAJE Z KIĘDZEM

wania. Trasa spływu wiodła przez malowniczy 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Odcinek pły-
nący przez Częstochowę wyglądał niepozornie, 
wąski i zarośnięty. Z wody świat wygląda inaczej 
i czas płynie jakby spokojniej. Przepływaliśmy 
koło wapiennych ostańców na których uprawia-
no wspinaczkę. Ciekawe były też mosty, młyny 
wodne, elektrownie wodne, jazy i progi wodne. 
Trzeba było wyciągać kajaki i przenosić ale to 
była też okazja do odpoczynku. W Mstowie 
doszło do niezwykłego spotkania, otóż nasza 
pielgrzymka rowerowo, konno kajakowa skrzy-
żowała się z rolkową pielgrzymką z Bemowa. 
Obiadem pierwszego dnia spływu była pizza. 
Ok 18-tej kiedy dotarliśmy na nocleg okazało 
się, że spokojne miejsce, było już zajęte przez 
15 osobową grupkę młodzieży, a butelki do-
piero co zostały otwarte. Nie wiedzieliśmy ile 
to potrwa i jakie będą później humory, dlatego 
zdecydowaliśmy się poszukać innego miejsca. 
W niedalekiej odległości była miejscowa plaża 
ze zjeżdżalnią do wody, ławkami z zadaszeniem 
i toaletą. To było idealne miejsce na nocleg! 
Wreszcie mogliśmy użyć sprzęt biwakowy, naj-
bardziej z tego cieszyli się najmłodsi uczestnicy 
wyprawy. http://www.kajakiempowarcie.com.pl/
czestochowa_rzeki_wielkie_wypozyczalnia_ka-
jakow.html  
 
Z rana Msza polowa, śniadanie i ciekawy obraz 
pędzenia krów na pastwisko. Zapowiedzi me-
teorologów się sprawdziły temperatura przekro-
czyła 30 stopni. Na jednym z progów wodnych 
gdzie były doskonałe warunki odbyła się kąpa-
nie i bitwa na wodorosty. Do Bobrów dobiliśmy 
ok 14-tej godziny przyjęto nas obiadem w stad-
ninie koni. http://www.kajakiempowarcie.com.pl/
rzeki_wielkie_szczepocice_wypozyczalnia_ka-
jakow.html  

 Wszyscy bezpiecznie dotarli do celu, po-
zytywnie zmęczeni  pięknie opaleni i z nowymi 
doświadczeniami. Pogoda byłą wspaniała, sło-
necznie bardzo ciepło ale do zniesienia. A co 
w następnym roku to zobaczymy! Ale już teraz 
zapraszam! 

Ks. Paweł Paliga

Wybraliśmy się także  
na nietypowy spacer:  

z owcą i kozą na smyczy... 
Próbowaliśmy świeżego mleka 
koziego. Wrażenie zrobiły psy 
przypominające lwy, rzadkiej 
rasy Leonberger z bardzo spo-
kojnym usposobieniem i prze-
piękną sierścią. Najmniejszym 
zwierzęciem była ruda wiewiór-
ka można było ją karmić orze-
chami i brać na ręce. 



Zostań BOHATEREM 
uratuj ŻYCIE 
oddaj KREW
Niedziela 15.09.2019 od 9:00-12:30    
przy kościele Objawienia Pańskiego, 

Blizne 05-082, ul. Łaszczyńskiego 1, będzie podstawiony specjalny autobus  
do poboru krwi. 
 
Czy wiesz że Krew w Polsce jest potrzebna co 15 s., pomóż by jej nie zabrakło.
Kto może oddać krew osoby od 18 do 65 roku życia: 
· które ważą co najmniej 50 kilogramów 
·  u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu  

lub innych części ciała 
·  które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych,  

endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii,  
laparoskopii) 

· nie mieć objawów przeziębienia, 
·  nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety czyli  

np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak  
poinformować o tym lekarza kwalifikującego) 

· Okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu 
· 6 miesięcy po przekłuciu uszu lub innych części ciała 
·  6 miesięcy po operacjach i innych zabiegach medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego  

użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych 
·  7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych

 Kandydat na dawcę krwi powinien: 
·   w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki) 
· być wyspanym 
· spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem) 
·  wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, 

rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe. 
· ograniczyć palenie papierosów 
·  nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki 
· nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu!!! 

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. 
Krew pobiera się zawsze sprzętem  
jednorazowego użytku!!!
W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży  
ok. 5 - 6 l. krwi.

Warto zobaczyć:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ef2dNPLt3PI 
https://www.youtube.com/watch?v=14jSXtyXAfU 
https://www.youtube.com/watch?v=r8-zzdDhjwk 
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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
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1. 08.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci i rodziców przed I Komunią 
św., suma odpustowa, o g. 16 Piknik Rodziny, 
zapraszamy do uczestnictwa, taca na Seminarium 
Duchowne
2. 13.09 - piątek, wspomnienie św. Jana Chryzo-
stoma, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR
3. 14.09 - sobota, święto Podwyższenia  

Krzyża Świętego, wydarzenie Polska pod 
Krzyżem zapraszamy na wyjazd do Włocławka, 
w parafii rozpoczniemy spotkanie pod krzyżem, 
Koronką do Miłosierdzia Bożego 
4. Kandydatów do bierzmowania prosimy o zgła-
szanie się do ks. Pawła
5. Małżeństwa zapraszamy do kręgów Domowe-
go Kościoła, chętnych prosimy o zgłoszenie się


