
Pan Bóg cierpliwie czeka na każdego zagubionego grzesznika. Nie patrzy na sposób w jaki

Go obrażaliśmy, niesieni żądzami nieuporządkowanej natury. Wychodzi naprzeciw tych,

którzy wzgardzili Jego miłością. Powrotem do Ojca sprawiamyMu niewymowną radość.

zisiejsze Słowo Boże wychodzi

naprzeciw naszej skłonności do

ocen i osądów, dzielenia ludzi na

dobrych i na złych. Cudze braki,

wady, przewinienia często budzą w nas

oburzenie i niechęć. Tymczasem wszy-

scy w równym stopniu potrzebujemy mi-

łosierdzia.

Trzy „bl iźniacze” przypowieści: o za-

gubionej owcy, o zagubionej drachmie,

o zagubionym synu. I jeden przekaz –

o Bożym miłosierdziu. Wszystkie przy-

powieści podkreślają szczególnie ra-

dość człowieka znajdującego to, co

stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę,

„bierze ją z radością na ramiona” (Łk

1 5,5), powraca do domu, zaprasza

przyjaciół i sąsiadów, aby się z nim cie-

szyl i . Niewiasta przeszukawszy staran-

nie cały dom, by znaleźć zagubioną

monetę, czyni podobnie: "Cieszcie się

ze mną, bo znalazłam drachmę, którą

zgubiłam”(tamże 9). O wiele więcej czy-

ni ojciec, widząc powracającego wresz-

cie syna, który dawno go opuścił; nie

myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz

o przyjęciu go: ”Będziemy ucztować i bawić

się, ponieważ ten mój syn był umarły,

a znów ożył; zginął, a odnalazł się”(tamże

23-24). Uczta tak okazała, że wywołuje obu-

rzenie i protesty starszego syna. Jezus za-

pewnia: „Tak samo w niebie większa będzie

radość z jednego grzesznika, który się na-

wraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu

sprawiedl iwych, którzy nie potrzebują na-

wrócenia” (tamże 7).

Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Za

każdym razem, gdy czujesz się jak zbłąkana

owca, On pierwszy wychodzi, aby cię odna-

leźć i sprowadzić na urodzajne pastwiska.

Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli ra-

czej grzeszników niż sprawiedl iwych, lecz

jasno podkreślają radość, z jaką przyjmuje

On wszystkich pokutujących oraz uczą ludzi

radować się z powrotu braci, otwierając im

serca z dobrocią podobną do dobroci Bożej.

Bóg ma nadzieję odnaleźć każdego czło-

wieka. Już wychodzi naprzeciw, szuka, chce

spojrzeć w oczy tego, który w swojej głupo-

cie, bezmyślności, niesiony instynktami i nie-

uporządkowaną naturą po prostu zgubił się

jak owca czy drachma. Wychodzi naprzeciw

również tym, którzy zupełnie podeptal i Jego

miłość, podjęl i świadomą decyzję o odejściu.

Zmieni się coś w ich życiu? Zatęsknią? Będą

jeszcze miel i odwagę, by chociaż zacząć

krzyczeć: Ojcze, zgrzeszyłem? Bóg na to

czeka. Odnalezieniem i powrotem sprawimy

Bogu niewymowną radość.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza cię więc

do tego, abyś nigdy nie bał się sakramentu

pokuty i pojednania. W konfesjonale Bóg

czeka właśnie na ciebie! On pragnie nakar-

mić cię – tak jak marnotrawnego syna - wy-

borną ucztą. Pamiętaj, że Eucharystia to

duchowy pokarm. Jeśl i chcesz żyć w obfito-

ści - nie zwlekaj. Żyj pełnią łaski, jaką masz

w Jezusie Chrystusie.

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 5, 1 -32) fragment

Jezus powiedział: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi

część majątku, która na mnie przypada". Podziel i ł więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i

przystał do jednego z obywatel i owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął

on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy

zastanowił się i rzekł: I luż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się

więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze,

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też

pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i

bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.»

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 1 5.09 - niedziela, Kwartalne Dni Modlitw

za dzieci, młodzież i wychowawców,

otoczmy ich naszą troską

2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy

włączyli się w przygotowanie Pikniku

Rodzinnego. Pan niech błogosławi

wszystkich uczestniczących w wydarzeniu

Polska pod Krzyżem i tych, za którymi

wstawial i się do Boga

3. 1 6.09 - poniedziałek, Dzień Środków

Oddziaływania Społecznego

4. 1 7.09 - wtorek, wspomnienie św.

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,

Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,

uroczysta Msza św. w archikatedrze o g.

1 9.00

5. 1 8.09 - środa, święto św. Stanisława

Kostki, patrona Polski dzieci i młodzieży,

zapraszamy dzieci i młodzież na Msze św.

o g. 1 8.00

6. 21 . 09 -sobota, święto św. Mateusza Ap. i

Ew.

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

WJ 3 2 , 7 - 1 1 . 1 3 - 1 4 ;

P S 5 1 , 3 - 4 . 1 2 - 1 3 . 1 7 I 1 9 ;

1 TM 1 , 1 2 - 1 7 ;

Ł K 1 5 , 1 - 3 2

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godziny 1 7.1 5

RELACJA Z PIKNIKU PARAFIALNEGO

PORCJA CHRZEŚCIJAŃSKICH ŁAMIGŁÓWEK
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MIŁOSIERNY JEZUS

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 1 7.00 - 1 7.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 7220250

Nowe konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Ceń sobie tę książkę. Napisana została na klęczkach.

Niech stanie się dla ciebie doradcą, przyjacielem, zwiastu-

nem nadziei. Czytaj ją, uczyń ją przedmiotem swoich roz-

myślań i normą swego życia. Jest owocem doświadczenia

i przeżytego życia. Nie czytaj jej w sposób ciągły, ale wy-

bieraj poszczególne rozdziały według potrzeb twego du-

cha.

Napisał ją ktoś, kto jak ty przeżył te same problemy

i starał się rozwiązać je w świetle wieczności, traktując ja-

ko cenny skarb zasady postępowania świętych, którzy żyli

na tym krótkim ziemskim wygnaniu z umysłem i sercem

skierowanym ku niebu (fragment).

Francesco Bersini, Mądrość Ewangelii

Przypowieści nie twierdzą, że

Bóg woli raczej grzeszników

niż sprawiedliwych, lecz jasno

podkreślają radość, z jaką przyjmuje

On wszystkich pokutujących oraz uczą

ludzi radować się z powrotu braci.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

Zgadnij:

1. Co to za święty: ma 2 głowy, 4 ręce, 4 nogi?

2. Czym się kończy Stary Testament?

3. Jakich zwierząt Noe nie wziął do arki?

4. Jak umarł Zachariasz?

www.adonai.pl

Odpowiedzi:

1.Świętyzwiązekmałżeński

2.'t'

3.Ryb

4.Wpadłpodpociąg,bojest

napisane'Iprzyszłakolejna

Zachariasza'



harcerz Tomasz Gwóźdź, pseudonim

Cytryna. – Przez cały rok otacza nas on

duchową opieką, a ponadto wspiera

organizację naszych obozów.

Nad piknikiem unosiła się nie tylko

woń soczystego mięsa, ale też dźwięki

rodem z profesjonalnego koncertu. Oto

bowiem na zakończenie imprezy odbył

się występ zespołu „Na znak”. To for-

macja, która jest nowością na polskiej

scenie muzyki chrześcijańskiej. Na

pewno warto śledzić jej poczynania.

Z dumą informujemy, że wokalistka ze-

społu jest naszą parafianką.

Wisienką na torcie był mini recital

Grzegorza Otczyka. Redaktor EPIFANII

postanowił odsłonić kawałek swej

wrażl iwości i zaśpiewał dwa autorskie

utwory na gitarę. – Czekałem na wej-

ście nabuzowany adrenaliną, lekko

marznąc na wietrze. Czułem się cał-

kiem nieźle skrępowany myślą, że wy-

stąpię na tej samej scenie co

profesjonaliści. Mimo to po kilku taktach

"Burzy" udało mi się zapomnieć o stre-

sie, a „Księżycowa kołysanka” spodo-

bała się nawet komuś z zespołu.

Cieszę się, że mój wysiłek dał komuś

trochę radości, a przy okazji nie przy-

wołał deszczu ani burzy - śmiał się

Grzegorz po występie.

Rzeczywiście do samego końca

z nieba nie spadła ani kropla deszczu.

Parafialną balangę przerwał dopiero

zmrok. - Takie pikniki są po to, żeby

ksiądz nie był tylko kimś zza kratek

konfesjonału, ale osobą, z którą można

pogadać – wyjaśniał ksiądz Paweł

w trakcie zwijania sprzętu. – A przy

okazji i parafianie się integrują. Zresztą

nie tylko oni, bo mieliśmy też gości

z pobliskich parafii, na przykład z Babic

i z Lipkowa, z czego bardzo się cieszy-

my.

- Przyjechałem się najeść, pogadać

i zobaczyć, co w trawie piszczy – po-

wiedział Jacek, który przybył do Blizne

aż z Koczarg. - Zjadłem wyśmienity

keks, spotkałem z ludźmi, a to ostatnie

w dzisiejszych czasach wcale nie jest

takie oczywiste. No i uciąłem sobie po-

gawędkę z dwoma księżmi – potwier-

dził.

- Posiedziałyśmy przy ławie i tak so-

bie gawędziłyśmy – podsumowała pik-

nik jedna z parafianek, po czym dodała

z uśmiechem. - Mam jedną uwagę: żal

mi było, że nie mogłam poskakać na

dmuchawcu. Dzieci miały swoją zjeż-

dżalnię, a dla dorosłych nie było czegoś

takiego.

Wszystko przed nami, a więc do zo-

baczenia za rok! A kogo nie było

w ubiegłą niedzielę – niech mocno ża-

łuje!

Paulina Konieczna

PAPIEŻ O AFRYCE

Podróż apostolska do Mozambiku, Ma-

dagaskaru i   Republiki Mauritius odby-

wała się pod znakiem pokoju i   nadziei,

pragnąc zanieść Ewangelię Jezusa

Chrystusa, najpotężniejszy zaczyn bra-

terstwa, wolności, sprawiedliwości

i   pokoju – powiedział Ojciec Święty, pod-

sumowując podczas audiencji generalnej

swoją pielgrzymkę. Podziękował wszyst-

kim osobom, które pomogły w organizacji

tej trudnej podróży i tym, którzy swoją pra-

cą i modlitwą codziennie wspierają Ko-

ściół w Afryce.

IX TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Rozpoczyna się kolejny tydzień modlitw

w  intencji uczniów, rodziców i  nauczy-

cieli. Mottem tegorocznego, IX Tygodnia

Wychowania są słowa skierowane do Je-

zusa przez Jego przyszłych uczniów: „Na-

uczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1 , 38).

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wy-

chowawcy, jest pokazanie uczniom, gdzie

będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne

pytania. Apostołowie rozpoczęli dialog

z Jezusem i stało się to dla nich począt-

kiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowa-

dzić naszych uczniów do tego, by kierowali

swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali

rozwiązania swoich problemów?

KSIĄŻKA KARD. KRAJEWSKIEGO

„Ewangelia albo śmierć Kościoła” – ta-

kie przesłanie dla wspólnoty wierzących

w  Polsce płynie z  książki kard. Krajew-

skiego „Zapach Boga”. Książka zawiera

wybór publicznych wypowiedzi polskiego

kardynała: fragmenty jego kazań, przemó-

wień, nielicznych wywiadów. „Dzisiejszemu

światu nic nie jest tak potrzebne jak świa-

dectwo człowieka wierzącego… To ja mam

być dowodem na istnienie Boga" – wyzna-

je w książce jałmużnik papieski. Na co

dzień zajmuje się on najbardziej potrzebu-

jącymi, organizując dla bezdomnych, ubo-

gich i imigrantów różnoraką pomoc i sam

wychodząc na rzymskie ulice.

„SZKOŁA SZKOLE”

„Szkoła szkole” to nowy program zaini-

cjowany przez Caritas Polska. Jest od-

powiedzią na dramatyczną sytuację

sektora edukacji w Syrii. W ramach progra-

mu społeczności szkolne z Polski przekażą

czasowe lub jednorazowe wsparcie na

rzecz placówek edukacyjnych w Aleppo,

które ucierpiały w trakcie konfliktu zbrojne-

go. Program trwa od września 201 9 r. do

czerwca 2020 r. Do programu mogą się

zgłosić dyrekcje szkół publicznych, spo-

łecznych i prywatnych, nauczyciele, rodzi-

ce uczniów, szkolne koła charytatywne

i Szkolne Koła Caritas oraz uczniowie.

Więcej na www.szkolaszkole.caritas.pl.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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Duch Święty odpędzał chmu-

ry, na scenie zagrał profesjo-

nalny zespół, a dorośli rzucali

zazdrosne spojrzenia w stro-

nę wielkiej dmuchanej zjeż-

dżalni dla dzieci.

rawa jest mokra, a tyle ludzi przy-

szło – chwaliła dobrą frekwencję

jedna z pomysłodawczyń 4. Pikni-

ku Rodzinnego, który odbył się

w naszej parafi i 8 września. W niedziel-

ne popołudnie przez zastawione stoła-

mi i namiotami kościelne chodniki

przewinęło się około 300 osób.

Trudno uwierzyć, że jeszcze ki lka

godzin wcześniej wiara w to, że impre-

za w ogóle się odbędzie, była bl iska

zera. Gdy pod dachem kościoła trwała

suma odpustowa, z nieba lał się

deszcz. – Postanowiliśmy się modlić.

Ustaliliśmy, że w ostateczności prze-

niesiemy piknik do salek nad zakrystią

– wspominał te pełne adrenaliny chwile

ksiądz Paweł Paliga. Na szczęście mo-

dl itwy okazały się skuteczne i z nad Bli-

zne ustąpiły ciemne chmury.

Przygotowania do wydarzenia zaczę-

ły się już pod koniec roku szkolnego.

Trzeba było zebrać pomysły, fanty, pre-

zenty, znaleźć wolontariuszy oraz

sponsorów. Efekt ciężkiej pracy wielu

osób był znakomicie widoczny na Kar-

cie Uczestnika, jaką dostawało się przy

wejściu na piknik - widniało na niej aż

1 7 zadań do wykonania! Wśród nich

- m. in. turniej puzzl i i konkurs wbijania

gwoździ. Żeby wziąć udział w losowa-

niu nagród, trzeba było zameldować się

przy co najmniej 1 5 stoiskach. .

Podczas gdy jedni zbieral i pieczątki

w konkursach, inni popijal i lemoniadę,

którą nalewały piękne panie z Koła

Gospodyń Wiejskich w Wojcieszynie

i Borzęcinie. Parafialna młodzież za-

dbała za to o popcorn i przez kilka go-

dzin dzielnie prażyła go

w wypożyczonej specjalnie na piknik

wielkiej maszynie. Parę metrów dalej

pod czujnym okiem księdza Janusza

odbywało się z kolei smażenie kiełba-

sek. Rolę pomocników przy gri l lu pełnił

zastęp harcerzy ze Związku Harcer-

stwa Rzeczypospolitej . – Przyjechali-

śmy tu, bo pragnęliśmy wyrazić

wdzięczność wobec księdza probosz-

cza Mariana Rowickiego – wyznał nam

ODPUSTOWY PIKNIK PARAFIALNY 201 9

Podczas gdy jedni

zbierali pieczątki

w konkursach, inni

popijali lemoniadę, którą

nalewały piękne panie z Ko-

ła Gospodyń Wiejskich.

T
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Takie pikniki są po to,

żeby ksiądz nie był

tylko kimś zza kratek

konfesjonału, ale osobą, z

którą można pogadać –

wyjaśniał ksiądz Paweł.

wszystkie fot. Iza Bek /Gazeta Babicka

KSIĘŻA SKŁADAJĄ WIELKIE BÓG

ZAPŁAĆ

wszystkim, którzy zaangażowali się

w piknik i go animowali –

pomysłodawcom, wolontariuszom,

wspólnotom parafialnym,

harcerzom, Domowi Kultury Stare

Babice, Niepublicznej Polsko-

Brytyjskiej Szkole Podstawowej

BIG BEN w Lubiczowie,

Przedszkolu w Bliznem, Fundacji

Nasze Szczęścia i Ojcowskiemu

Klubowi Tato.Net.

DziękujemyWójtowi Gminy Stare

Babice za to, że objął piknik

patronatem honorowym i ufundował

część nagród. Dziękujemy

pozostałym fundatorom - sklepowi

z zabawkami Pan Kameleon,

Pierogarni u Krokodyla

i darczyńcom z naszej Parafii.

Dzięki Wam wszystkim nasi

parafianie mieli piękne i radosne

święto.



harcerz Tomasz Gwóźdź, pseudonim

Cytryna. – Przez cały rok otacza nas on

duchową opieką, a ponadto wspiera

organizację naszych obozów.

Nad piknikiem unosiła się nie tylko

woń soczystego mięsa, ale też dźwięki

rodem z profesjonalnego koncertu. Oto

bowiem na zakończenie imprezy odbył

się występ zespołu „Na znak”. To for-

macja, która jest nowością na polskiej

scenie muzyki chrześcijańskiej. Na

pewno warto śledzić jej poczynania.

Z dumą informujemy, że wokalistka ze-

społu jest naszą parafianką.

Wisienką na torcie był mini recital

Grzegorza Otczyka. Redaktor EPIFANII

postanowił odsłonić kawałek swej

wrażl iwości i zaśpiewał dwa autorskie

utwory na gitarę. – Czekałem na wej-

ście nabuzowany adrenaliną, lekko

marznąc na wietrze. Czułem się cał-

kiem nieźle skrępowany myślą, że wy-

stąpię na tej samej scenie co

profesjonaliści. Mimo to po kilku taktach

"Burzy" udało mi się zapomnieć o stre-

sie, a „Księżycowa kołysanka” spodo-

bała się nawet komuś z zespołu.

Cieszę się, że mój wysiłek dał komuś

trochę radości, a przy okazji nie przy-

wołał deszczu ani burzy - śmiał się

Grzegorz po występie.

Rzeczywiście do samego końca

z nieba nie spadła ani kropla deszczu.

Parafialną balangę przerwał dopiero

zmrok. - Takie pikniki są po to, żeby

ksiądz nie był tylko kimś zza kratek

konfesjonału, ale osobą, z którą można

pogadać – wyjaśniał ksiądz Paweł

w trakcie zwijania sprzętu. – A przy

okazji i parafianie się integrują. Zresztą

nie tylko oni, bo mieliśmy też gości

z pobliskich parafii, na przykład z Babic

i z Lipkowa, z czego bardzo się cieszy-

my.

- Przyjechałem się najeść, pogadać

i zobaczyć, co w trawie piszczy – po-

wiedział Jacek, który przybył do Blizne

aż z Koczarg. - Zjadłem wyśmienity

keks, spotkałem z ludźmi, a to ostatnie

w dzisiejszych czasach wcale nie jest

takie oczywiste. No i uciąłem sobie po-

gawędkę z dwoma księżmi – potwier-

dził.

- Posiedziałyśmy przy ławie i tak so-

bie gawędziłyśmy – podsumowała pik-

nik jedna z parafianek, po czym dodała

z uśmiechem. - Mam jedną uwagę: żal

mi było, że nie mogłam poskakać na

dmuchawcu. Dzieci miały swoją zjeż-

dżalnię, a dla dorosłych nie było czegoś

takiego.

Wszystko przed nami, a więc do zo-

baczenia za rok! A kogo nie było

w ubiegłą niedzielę – niech mocno ża-

łuje!

Paulina Konieczna

PAPIEŻ O AFRYCE

Podróż apostolska do Mozambiku, Ma-

dagaskaru i   Republiki Mauritius odby-

wała się pod znakiem pokoju i   nadziei,

pragnąc zanieść Ewangelię Jezusa

Chrystusa, najpotężniejszy zaczyn bra-

terstwa, wolności, sprawiedliwości

i   pokoju – powiedział Ojciec Święty, pod-

sumowując podczas audiencji generalnej

swoją pielgrzymkę. Podziękował wszyst-

kim osobom, które pomogły w organizacji

tej trudnej podróży i tym, którzy swoją pra-

cą i modlitwą codziennie wspierają Ko-

ściół w Afryce.

IX TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Rozpoczyna się kolejny tydzień modlitw

w  intencji uczniów, rodziców i  nauczy-

cieli. Mottem tegorocznego, IX Tygodnia

Wychowania są słowa skierowane do Je-

zusa przez Jego przyszłych uczniów: „Na-

uczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1 , 38).

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wy-

chowawcy, jest pokazanie uczniom, gdzie

będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne

pytania. Apostołowie rozpoczęli dialog

z Jezusem i stało się to dla nich począt-

kiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowa-

dzić naszych uczniów do tego, by kierowali

swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali

rozwiązania swoich problemów?

KSIĄŻKA KARD. KRAJEWSKIEGO

„Ewangelia albo śmierć Kościoła” – ta-

kie przesłanie dla wspólnoty wierzących

w  Polsce płynie z  książki kard. Krajew-

skiego „Zapach Boga”. Książka zawiera

wybór publicznych wypowiedzi polskiego

kardynała: fragmenty jego kazań, przemó-

wień, nielicznych wywiadów. „Dzisiejszemu

światu nic nie jest tak potrzebne jak świa-

dectwo człowieka wierzącego… To ja mam

być dowodem na istnienie Boga" – wyzna-

je w książce jałmużnik papieski. Na co

dzień zajmuje się on najbardziej potrzebu-

jącymi, organizując dla bezdomnych, ubo-

gich i imigrantów różnoraką pomoc i sam

wychodząc na rzymskie ulice.

„SZKOŁA SZKOLE”

„Szkoła szkole” to nowy program zaini-

cjowany przez Caritas Polska. Jest od-

powiedzią na dramatyczną sytuację

sektora edukacji w Syrii. W ramach progra-

mu społeczności szkolne z Polski przekażą

czasowe lub jednorazowe wsparcie na

rzecz placówek edukacyjnych w Aleppo,

które ucierpiały w trakcie konfliktu zbrojne-

go. Program trwa od września 201 9 r. do

czerwca 2020 r. Do programu mogą się

zgłosić dyrekcje szkół publicznych, spo-

łecznych i prywatnych, nauczyciele, rodzi-

ce uczniów, szkolne koła charytatywne

i Szkolne Koła Caritas oraz uczniowie.

Więcej na www.szkolaszkole.caritas.pl.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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Duch Święty odpędzał chmu-

ry, na scenie zagrał profesjo-

nalny zespół, a dorośli rzucali

zazdrosne spojrzenia w stro-

nę wielkiej dmuchanej zjeż-

dżalni dla dzieci.

rawa jest mokra, a tyle ludzi przy-

szło – chwaliła dobrą frekwencję

jedna z pomysłodawczyń 4. Pikni-

ku Rodzinnego, który odbył się

w naszej parafi i 8 września. W niedziel-

ne popołudnie przez zastawione stoła-

mi i namiotami kościelne chodniki

przewinęło się około 300 osób.

Trudno uwierzyć, że jeszcze ki lka

godzin wcześniej wiara w to, że impre-

za w ogóle się odbędzie, była bl iska

zera. Gdy pod dachem kościoła trwała

suma odpustowa, z nieba lał się

deszcz. – Postanowiliśmy się modlić.

Ustaliliśmy, że w ostateczności prze-

niesiemy piknik do salek nad zakrystią

– wspominał te pełne adrenaliny chwile

ksiądz Paweł Paliga. Na szczęście mo-

dl itwy okazały się skuteczne i z nad Bli-

zne ustąpiły ciemne chmury.

Przygotowania do wydarzenia zaczę-

ły się już pod koniec roku szkolnego.

Trzeba było zebrać pomysły, fanty, pre-

zenty, znaleźć wolontariuszy oraz

sponsorów. Efekt ciężkiej pracy wielu

osób był znakomicie widoczny na Kar-

cie Uczestnika, jaką dostawało się przy

wejściu na piknik - widniało na niej aż

1 7 zadań do wykonania! Wśród nich

- m. in. turniej puzzl i i konkurs wbijania

gwoździ. Żeby wziąć udział w losowa-

niu nagród, trzeba było zameldować się

przy co najmniej 1 5 stoiskach. .

Podczas gdy jedni zbieral i pieczątki

w konkursach, inni popijal i lemoniadę,

którą nalewały piękne panie z Koła

Gospodyń Wiejskich w Wojcieszynie

i Borzęcinie. Parafialna młodzież za-

dbała za to o popcorn i przez kilka go-

dzin dzielnie prażyła go

w wypożyczonej specjalnie na piknik

wielkiej maszynie. Parę metrów dalej

pod czujnym okiem księdza Janusza

odbywało się z kolei smażenie kiełba-

sek. Rolę pomocników przy gri l lu pełnił

zastęp harcerzy ze Związku Harcer-

stwa Rzeczypospolitej . – Przyjechali-

śmy tu, bo pragnęliśmy wyrazić

wdzięczność wobec księdza probosz-

cza Mariana Rowickiego – wyznał nam

ODPUSTOWY PIKNIK PARAFIALNY 201 9

Podczas gdy jedni

zbierali pieczątki

w konkursach, inni

popijali lemoniadę, którą

nalewały piękne panie z Ko-

ła Gospodyń Wiejskich.

T
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Takie pikniki są po to,

żeby ksiądz nie był

tylko kimś zza kratek

konfesjonału, ale osobą, z

którą można pogadać –

wyjaśniał ksiądz Paweł.

wszystkie fot. Iza Bek /Gazeta Babicka

KSIĘŻA SKŁADAJĄ WIELKIE BÓG

ZAPŁAĆ

wszystkim, którzy zaangażowali się

w piknik i go animowali –

pomysłodawcom, wolontariuszom,

wspólnotom parafialnym,

harcerzom, Domowi Kultury Stare

Babice, Niepublicznej Polsko-

Brytyjskiej Szkole Podstawowej

BIG BEN w Lubiczowie,

Przedszkolu w Bliznem, Fundacji

Nasze Szczęścia i Ojcowskiemu

Klubowi Tato.Net.

DziękujemyWójtowi Gminy Stare

Babice za to, że objął piknik

patronatem honorowym i ufundował

część nagród. Dziękujemy

pozostałym fundatorom - sklepowi

z zabawkami Pan Kameleon,

Pierogarni u Krokodyla

i darczyńcom z naszej Parafii.

Dzięki Wam wszystkim nasi

parafianie mieli piękne i radosne

święto.



Pan Bóg cierpliwie czeka na każdego zagubionego grzesznika. Nie patrzy na sposób w jaki

Go obrażaliśmy, niesieni żądzami nieuporządkowanej natury. Wychodzi naprzeciw tych,

którzy wzgardzili Jego miłością. Powrotem do Ojca sprawiamyMu niewymowną radość.

zisiejsze Słowo Boże wychodzi

naprzeciw naszej skłonności do

ocen i osądów, dzielenia ludzi na

dobrych i na złych. Cudze braki,

wady, przewinienia często budzą w nas

oburzenie i niechęć. Tymczasem wszy-

scy w równym stopniu potrzebujemy mi-

łosierdzia.

Trzy „bl iźniacze” przypowieści: o za-

gubionej owcy, o zagubionej drachmie,

o zagubionym synu. I jeden przekaz –

o Bożym miłosierdziu. Wszystkie przy-

powieści podkreślają szczególnie ra-

dość człowieka znajdującego to, co

stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę,

„bierze ją z radością na ramiona” (Łk

1 5,5), powraca do domu, zaprasza

przyjaciół i sąsiadów, aby się z nim cie-

szyl i . Niewiasta przeszukawszy staran-

nie cały dom, by znaleźć zagubioną

monetę, czyni podobnie: "Cieszcie się

ze mną, bo znalazłam drachmę, którą

zgubiłam”(tamże 9). O wiele więcej czy-

ni ojciec, widząc powracającego wresz-

cie syna, który dawno go opuścił; nie

myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz

o przyjęciu go: ”Będziemy ucztować i bawić

się, ponieważ ten mój syn był umarły,

a znów ożył; zginął, a odnalazł się”(tamże

23-24). Uczta tak okazała, że wywołuje obu-

rzenie i protesty starszego syna. Jezus za-

pewnia: „Tak samo w niebie większa będzie

radość z jednego grzesznika, który się na-

wraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu

sprawiedl iwych, którzy nie potrzebują na-

wrócenia” (tamże 7).

Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Za

każdym razem, gdy czujesz się jak zbłąkana

owca, On pierwszy wychodzi, aby cię odna-

leźć i sprowadzić na urodzajne pastwiska.

Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli ra-

czej grzeszników niż sprawiedl iwych, lecz

jasno podkreślają radość, z jaką przyjmuje

On wszystkich pokutujących oraz uczą ludzi

radować się z powrotu braci, otwierając im

serca z dobrocią podobną do dobroci Bożej.

Bóg ma nadzieję odnaleźć każdego czło-

wieka. Już wychodzi naprzeciw, szuka, chce

spojrzeć w oczy tego, który w swojej głupo-

cie, bezmyślności, niesiony instynktami i nie-

uporządkowaną naturą po prostu zgubił się

jak owca czy drachma. Wychodzi naprzeciw

również tym, którzy zupełnie podeptal i Jego

miłość, podjęl i świadomą decyzję o odejściu.

Zmieni się coś w ich życiu? Zatęsknią? Będą

jeszcze miel i odwagę, by chociaż zacząć

krzyczeć: Ojcze, zgrzeszyłem? Bóg na to

czeka. Odnalezieniem i powrotem sprawimy

Bogu niewymowną radość.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza cię więc

do tego, abyś nigdy nie bał się sakramentu

pokuty i pojednania. W konfesjonale Bóg

czeka właśnie na ciebie! On pragnie nakar-

mić cię – tak jak marnotrawnego syna - wy-

borną ucztą. Pamiętaj, że Eucharystia to

duchowy pokarm. Jeśl i chcesz żyć w obfito-

ści - nie zwlekaj. Żyj pełnią łaski, jaką masz

w Jezusie Chrystusie.

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 5, 1 -32) fragment

Jezus powiedział: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi

część majątku, która na mnie przypada". Podziel i ł więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A

gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i

przystał do jednego z obywatel i owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął

on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy

zastanowił się i rzekł: I luż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie;

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się

więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko;

wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze,

zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też

pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i

bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.»

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 1 5.09 - niedziela, Kwartalne Dni Modlitw

za dzieci, młodzież i wychowawców,

otoczmy ich naszą troską

2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy

włączyli się w przygotowanie Pikniku

Rodzinnego. Pan niech błogosławi

wszystkich uczestniczących w wydarzeniu

Polska pod Krzyżem i tych, za którymi

wstawial i się do Boga

3. 1 6.09 - poniedziałek, Dzień Środków

Oddziaływania Społecznego

4. 1 7.09 - wtorek, wspomnienie św.

Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,

Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego,

uroczysta Msza św. w archikatedrze o g.

1 9.00

5. 1 8.09 - środa, święto św. Stanisława

Kostki, patrona Polski dzieci i młodzieży,

zapraszamy dzieci i młodzież na Msze św.

o g. 1 8.00

6. 21 . 09 -sobota, święto św. Mateusza Ap. i

Ew.

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

WJ 3 2 , 7 - 1 1 . 1 3 - 1 4 ;

P S 5 1 , 3 - 4 . 1 2 - 1 3 . 1 7 I 1 9 ;

1 TM 1 , 1 2 - 1 7 ;

Ł K 1 5 , 1 - 3 2

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godziny 1 7.1 5

RELACJA Z PIKNIKU PARAFIALNEGO

PORCJA CHRZEŚCIJAŃSKICH ŁAMIGŁÓWEK
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MIŁOSIERNY JEZUS

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 1 7.00 - 1 7.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 7220250

Nowe konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka

TYGODNIK PARAFIALNY NR 341TYGODNIK PARAFIALNY NR 341

Ceń sobie tę książkę. Napisana została na klęczkach.

Niech stanie się dla ciebie doradcą, przyjacielem, zwiastu-

nem nadziei. Czytaj ją, uczyń ją przedmiotem swoich roz-

myślań i normą swego życia. Jest owocem doświadczenia

i przeżytego życia. Nie czytaj jej w sposób ciągły, ale wy-

bieraj poszczególne rozdziały według potrzeb twego du-

cha.

Napisał ją ktoś, kto jak ty przeżył te same problemy

i starał się rozwiązać je w świetle wieczności, traktując ja-

ko cenny skarb zasady postępowania świętych, którzy żyli

na tym krótkim ziemskim wygnaniu z umysłem i sercem

skierowanym ku niebu (fragment).

Francesco Bersini, Mądrość Ewangelii

Przypowieści nie twierdzą, że

Bóg woli raczej grzeszników

niż sprawiedliwych, lecz jasno

podkreślają radość, z jaką przyjmuje

On wszystkich pokutujących oraz uczą

ludzi radować się z powrotu braci.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

Zgadnij:

1. Co to za święty: ma 2 głowy, 4 ręce, 4 nogi?

2. Czym się kończy Stary Testament?

3. Jakich zwierząt Noe nie wziął do arki?

4. Jak umarł Zachariasz?

www.adonai.pl

Odpowiedzi:

1.Świętyzwiązekmałżeński

2.'t'

3.Ryb

4.Wpadłpodpociąg,bojest

napisane'Iprzyszłakolejna

Zachariasza'


