
Powiedział też do uczniów: ‹‹Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że

trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego za-

rządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro

mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię lu-

dzie przyjęl i do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłuż-

ników swego pana i zapytał pierwszego: „I le jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto

beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty i le jesteś wi-

nien?” Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,

że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości».

Ekonomia królestwa Bożego jest inna niż tego świata. Wszystko czym człowiek dysponuje i kim

jest należy do Boga, my jesteśmy tylko zarządcami. Pan obdarowuje nas w swojej wielkiej miło-

ści. Pragnie, abyśmy go naśladowali w obdarowywaniu. Jeśli Bóg jest naszym największym do-

brem, wszystkiego innego można się wyzbyć. Komu pragniemy służyć naszym życiem?

dybym był bogaty… - tak brzmi słyn-

na kwestia ze „Skrzypka na dachu”.

Mało kto - chyba - nie chciałby być

bogaty. Możliwość życia na przyzwoitym po-

ziomie, możliwość realizowania swoich ma-

rzeń, zabezpieczenie przyszłości sobie

i bl iskim jest pokusą nie do odparcia. Czy to

coś złego? Nie, chyba że … staje się celem

samym w sobie, celem głównym, jedynym.

Nie można służyć Bogu i mamonie. Słowo

z dzisiejszej Ewangeli i brzmi dosyć jedno-

znacznie. Dlaczego aż tak?

Skoro Jezus właśnie tak je formułuje, to

znaczy, że jest jakieś realne zagrożenie,

przed którym przestrzega. Na czym ono po-

lega? Na tym przede wszystkim, że całą uf-

ność pokłada się w sobie, w swojej pracy,

siłach zdolnościach, umiejętnościach i zgro-

madzonych dobrach materialnych, w których

upatruje się jedynego zabezpieczenia swoje-

go życia, przyszłości. Jedynego, a więc po-

mija się Tego, który naprawdę byt człowieka

zabezpiecza, czyl i Boga – Stwórcę wszyst-

kiego, Sprawcę wszystkiego, jedyne źródło

życia – i to życia wiecznego. Bożkiem staje

się więc pieniądz, skoro to od niego zależy

nasz spokój, poczucie bezpieczeństwa, przy-

szłość, itd. Chrystus wie również, że tam,

gdzie najważniejszy jest zysk, rodzą się: za-

wiść, zazdrość, chciwość, spory, kłótnie.

Posiadanie dóbr nie jest czymś złym, złe na-

tomiast jest przywiązanie do nich. Przywiąza-

nie zaś jest rodzajem niewoli . A do wolności

przecież Pan Bóg nas stworzył. Ograniczenie

aktywności życiowej do tego, co materialne,

ogranicza rozwój duchowy, zamyka na Boga.

Bogactwo materialne może skutkować ubó-

stwem duchowym. Może, nie musi, pod wa-

runkiem, że ma się odpowiedni stosunek do

dóbr tego świata - dystans i zrozumienie, że

wszystko, co mamy i czym jesteśmy pocho-

dzi od Boga. To jemu zawdzięczamy wszyst-

ko, a nie sobie. Takie myślenie daje wolność,

aby dziel ić się z innymi tym, co otrzymaliśmy.

Co znaczy być naprawdę bogatym? Być

wypełnionym aż po brzegi Bogiem, Jego mi-

łością, cierpl iwością, łagodnością - świętą

obecnością. Ufać, że to On mój los zabezpie-

cza. Czy zabiegam o dary duchowe tak bar-

dzo jak o te materialne? Do tego przede

wszystkim zachęca mnie Jezus w dzisiejszej

Ewangeli i . I daje pewną wskazówkę: kto

w małych rzeczach jest wierny, ten będzie

wierny też w wielkich. Największe dary du-

chowe zdobywa się w pokorze, w wierności

i wytrwałości w spełnianiu tego, co pozornie

mało znaczące z punktu widzenia życia świa-

towego. To Bóg jest Dawcą darów, do Niego

należą owoce naszych trudów, to On daje

wzrost i obdarza łaskami. Człowiek może je

przyjąć, stając się bogatym u Boga lub nie –

pogrążając się w ubóstwie duchowym.

Wiola Malan
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Co znaczy być naprawdę bogatym?

Posiadanie dóbr nie

jest czymś złym, złe

natomiast jest przywiąza-

nie do nich. Przywiązanie

zaś jest rodzajem niewoli.

A do wolności przecież

Pan Bóg nas stworzył.

1 . 22.09 - niedziela,

- mamy pierwszą partię ławek w kościele -

prośba, by nie stawiać nóg na klęcznikach;

2. 23.09 - poniedziałek, wspomnienie

św. Ojca Pio z Pietrelciny;

3. 25.09 - środa, wspomnienie bł. Władysława

z Gielniowa, patrona Warszawy;

4. 28.09 - sobota, wspomnienie św. Wacława,

rocznica śmierci papieża Jana Pawła I ;

5. 29.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci i rodziców przed rocznicą

I Komunii św.;

6. Pragnących podjąć przygotowanie do

Bierzmowania prosimy o zgłaszanie się

do ks. Pawła;

7. Małżeństwa sakramentalne zachęcamy do

podjęcia formacji w Domowym Kościele.

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) 722 02 50

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 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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ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej (Ukraina)

zwraca się o pomoc we wsparciu potrzebujących rodzin

mieszkających na Ukrainie

RODZINA-RODZINIE

Pomoc polegałaby na przekazaniu pocztą ukraińskiej rodzinie wyprawki szkolnej, ubrania,

obuwia, w tym używanych rzeczy, innej pomocy.

Osóby chętne do okazania pomocy

prosimy o napisanie l istu na pocztę

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej

caritas-kamieniec@ukr.net

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej

wyśle Państwu namiary konkretnej rodziny w potrzebie.

ZOSTAW WSZYSTKO I PRZYJDŹ NA MSZĘ ŚW.

Ksiądz Paweł zaprasza na Mszę Św. dziękczynną za pielgrzymkę i pielgrzymów „Polski pod

Krzyżem”, w intencji umocnienia owoców tego wielkiego spotkania. Msza Św. odbędzie się

w naszym kościele 3 października o 8 rano. Jeśl i będziesz o tej porze w pracy, pamiętaj,

by zachować łączność duchową z uczestnikami Mszy Św.

TU OBEJRZYSZ FILMY ZWIĄZANE Z „POLSKĄPOD KRZYŻEM”

Wejdź na kanał Radia Maryja na YouTubie. Klikni j na:

- „Polska pod Krzyżem – Włocławek, lotnisko Kruszyn: Różaniec”

- „Polska pod Krzyżem: Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa”

- „Polska pod krzyżem: Droga krzyżowa”

Głośne świadectwo Lecha Dokowicza sprzed kilku lat można odsłuchać na YouTubie

w fi lmie pt. „Lech Dokowicz - Muzyka Techno Krokiem do Satanizmu i Zniewolenia

(Świadectwo z Częstochowy)”

Więcej o ks. Dolindo Ruotolo w fi lmie „Krzyż ks. Dolindo” na kanale Salve TV.

Wersja na stronę internetową:

TU OBEJRZYSZ FILMY ZWIĄZANE Z „POLSKĄPOD KRZYŻEM”

Różaniec: https://www.youtube.com/watch?v=dX1 n3UTJuW4

Msza Św.: https://www.youtube.com/watch?v=s-DkoQ1 XD1Q

Droga Krzyżowa: https://www.youtube.com/watch?v=CEQ-GBNYXBk

Głośne świadectwo Lecha Dokowicza sprzed kilku lat:

https://www.youtube.com/watch?v=LE4JSXQbaKg

Więcej o ks. Dolindo Ruotolo: https://www.youtube.com/watch?v=AB__3gSMWBw
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Odbudowa Notre-Dame

Katedra Notre-Dame w  Paryżu jest nadal

w  niebezpieczeństwie. Powodem zagrożenia

jest niestabilność jej sklepienia oraz ryzyko

zawalenia się rusztowania, zbudowanego

jeszcze przed pożarem z 1 5 kwietnia, wokół

nieistniejącej już dziś igl icy. Jest to nacisk

200-300 ton złomu. Na trzy tygodnie wstrzy-

mano odbudowę katedry ze względu na ko-

nieczność usunięcia pozostałości ołowiu.

Jako priorytet uznano bezpieczeństwo robot-

ników. Co miesiąc jest od nich pobierana

krew, by sprawdzić zawartość ołowiu we krwi.

Na razie wyniki nie przekraczają średniej.

„Papieskie” lamborghini

W  listopadzie 201 7 r. włoski producent aut

Lamborghini podarował papieżowi samo-

chód, który podczas aktu przekazania Franci-

szek sygnował swoim podpisem na masce

chłodnicy. Papież przekazał auto na aukcję

firmie Sotheby’s w Monako. Pierwsza aukcja

w 201 8 r. zakończyła się niepowodzeniem.

Według informacji z Watykanu, uzyskaną te-

raz sumę 900 tys. euro papież przeznaczy

w całości na dzieła charytatywne, m. in. na se-

minarium duchowne oraz szkołę podstawową

na Haiti , na Wspólnotę Papieża Jana XXII I ,

która sprawuje opiekę nad ofiarami prostytucj i

i handlu kobietami oraz inne organizacje.

Różaniec bez granic

Australijczycy zapowiedzieli kontynuację ze-

szłorocznej akcji „Różaniec do granic”.

1 3 października będą modlić się o ochronę

ich kraju i jego mieszkańców oraz o świętość

życia i małżeństwa. Celem inicjatywy jest tak-

że oddanie Austral i i Niepokalanemu Sercu

Maryi. W Austral i i pierwsza taka modlitwa od-

była się 1 3 maja zeszłego roku, w rocznicę

objawień fatimskich. Grupy katol ików zebrały

się wówczas we wszystkich większych mia-

stach Austral i i na nabożeństwa różańcowe.

Lęki Polaków

Kryzys klimatyczny – tego obawia się naj-

większa liczba Polek i   Polaków. Na drugim

miejscu jest ideologia Gender i ruchy LGBT.

Sondaż IPSOS dla OKO.press sporządzony

został pod koniec sierpnia. W badaniach wy-

odrębniono dziewięć zjawisk. Na kolejnych

miejscach znalazły się: wyjście Polski z Unii

Europejskiej, katastrofa służby zdrowia, nasi-

lenie ruchów nacjonal istycznych, kryzys de-

mograficzny, starzenie się społeczeństwa,

zaostrzający się konfl ikt pol ityczny, zagroże-

nie ze strony Rosji i kryzys ekonomiczny.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

WIELCY BOHATEROWIE

yło nas 25 osób. Za mało, by wynająć

autokar. Ale ksiądz Paweł nie odpuścił

i w końcu udało mu się załatwić nam miejsca

wśród pielgrzymów z innych parafi i . Efekt?

W sobotę 1 4 września pod drzwi naszego ko-

ścioła przybyły aż dwa autokary – jeden z Pia-

stowa, a drugi od naszego sąsiada, św.

Łukasza Ewangelisty na Bemowie. Parę minut

po 7 rano wszyscy razem, z pieśnią na ustach,

ruszyl iśmy w stronę Włocławka. Po „Wielkiej

Pokucie” i „Różańcu do granic” właśnie tam

zaprosil i Polaków znani ewangelizatorzy Lech

Dokowicz i Maciej Bodasiński.

Zbl iżała się 11 i już z daleka widać było

ogromny ruch wokół lotniska Kruszyn – autokary

wysypujące się gęsiego z autostrady i rzesze lu-

dzi zmierzających do swych sektorów. W końcu

i my, z krzesełkami pod pachą i cichymi krzyżami

w sercu, udal iśmy się w stronę ołtarza. Na wiel-

kiej polanie trwał już różaniec. Po kilku minutach

marszu w rytmie zdrowasiek i nam udało się do-

łączyć do liczącego 60 tysięcy osób tłumu. Po co

tu przyjechały? „Krzyż został uwielbiony, Krzyż

był adorowany, Krzyż został wywyższony” – pod-

sumują potem ten dzień jego pomysłodawcy.

„Polska pod Krzyżem” była też reakcją na

bluźnierstwa, zamęt i kryzys wiary w Kościele.

Potężną modlitwą - o odnowę Ojczyzny, świata

i ludzi. Trzy dni przed startem papież Franciszek

zaapelował do Polaków, by we Włocławku wy-

praszali łaskę „opamiętania dla wielu ”.

- Mym krzyżem bywają relacje - po-

wiedziała mi Agnieszka i dodała: Jednocze-

śnie wiem, że każda trudna osoba,

która staje na mojej drodze, tak na-

prawdę krzyczy o modlitwę, a więc jest

znakiem od Pana.

- Matka 17 lat modliła się o moje

nawrócenie – wyznał przed tłumem Lech

Dokowicz, który jeszcze kiedyś był członkiem

grupy, która poddała go inicjacj i satanistycznej.

W trwającej grubo ponad godzinę pasjonującej

konferencji pt. „Odrzucenie krzyża” Dokowicz

opowiedział m. in. , jak w toku pracy nad swymi

fi lmami zebrał dowody na to, że za promocją

aborcj i i eutanazji stoją ukryte i zorganizowane

siły satanistyczne i masońskie. Potem na sce-

nę wszedł Adrian Pakuła z Fundacji Pro Publi-

co. Prosił o modlitwę za kapłanów, by oddawali

się na własność Maryi. Z życzl iwym uśmie-

chem odnotowaliśmy fakt, że choć młody po-

znaniak ma to samo zaburzenie mowy co

Mojżesz, gdy opowiada o Matce Bożej, z miej-

sca przestaje się jąkać!

Nadeszła przerwa. Na skąpanej wrześnio-

wym słońcem polanie można było wreszcie spo-

żyć ciepły posiłek, uciąć pogawędkę

z sąsiadem, zwiedzić stoiska z książkami. Po-

chłonięci relaksem nie zauważyliśmy, że nasz

opiekun ks. Paweł nie ma ani chwil i wytchnienia.

– Zmierzałem właśnie do toalety, gdy

ktoś zapytał mnie, czy może się wyspo-

wiadać - opowiadał potem nasz wikary. Gdy

tylko założyłem stułę koloru fioletowego,

ustawiła się do mnie cała kolejka. Do-

szło do ważnych spowiedzi. Kilka razy

zdjąłem z kogoś ekskomunikę. Na

szczęście po kilku godzinach pewna

osoba udostępniła mi prywatne krzeseł-

ko. Z kolei znajomy wolontariusz przy-

niósł wodę, a potem posiłek – gołąbki

i kolbę kukurydzy.

Wybiła Godzina Miłosierdzia. Tłumy pątni-

ków padły na kolana i na miękkiej niczym gruby

dywan trawie wygodnie zmówiły Koronkę do Bo-

żego Miłosierdzia.

Msza święta zaczęła się od wniesienia na

ołtarz bezcennych rel ikwii : autentycznej cząstki

Drzewa Krzyża Świętego. Tego samego, na któ-

rym umarł Jezus Chrystus. Ludzie dopiero co

usiedl i na kazanie, gdy przez sektory przebiegł

szmer zaskoczenia… Oto na telebimach nie-

spodziewanie pojawiła się postać Jana Pawła I I !

Przywitał się z tłumem i zaczął… przemawiać.

Odsłuchaliśmy homil i i , która została przez niego

wygłoszona dokładnie w tym samym miejscu, na

lotnisku Kruszyn, w czerwcu 1 991 roku. Lata mi-

nęły, ale jakże aktualna wydawała się ta nauka!

Papież ostrzegał w niej przed cywil izacją pożą-

dania i użycia. - Czy jest to cywilizacja -

czy raczej antycywilizacja? Kultura -

czy raczej antykultura? – pytał Jan Paweł I I

wciąż jeszcze młodym stanowczym głosem. -

Przecież kulturą jest to, co czyni czło-

wieka bardziej człowiekiem. Nie to, co

tylko „zużywa" jego człowieczeństwo –

kontynuował, po czym skrytykował modę na tzw.

„wchodzenie do Europy”. - Przede wszyst-

kim my wcale nie musimy do niej wcho-

dzić, bo my w niej jesteśmy! (�) My

tworzyliśmy ją z większym trudem, ani-

żeli ci, którym się przypisuje albo którzy

sobie przypisują patent na europej-

skość, wyłączność.

Nie tylko w tej chwil i , ale przez cały dzień

z Włocławkiem łączyły się duchowo tysiące wier-

nych. Jedną z ponad 1 300 tzw. specjalnych stref

modlitwy był nasz kościół w Bliznem. – Stół

został tak suto zastawiony, że pozostało

tylko przyjść i brać – zrelacjonował parafialne

obchody Jacek. – Mieliśmy wszystko: Ko-

ronkę, Drogę Krzyżową, adorację, ró-

żaniec, Mszę Św. , spowiedź. Jak

poszedłem do kościoła na 15, to nie za-

uważyłem, kiedy zrobiła się już 20.

A przecież człowiekowi trudno jest wy-

siedzieć gdziekolwiek 5 godzin – mówił.

I my, choć zbliżała się już ósma godzina

pobytu na lotnisku, wysłuchaliśmy jeszcze

świadectwa autorki bestsel lera „Jezu, Ty się tym

zajmij”. Joanna Bątkiewicz-Brożek ze łzami

w oczach wyznała, że dzięki pracy nad biografią

ks. Dolindo Ruotolo znalazła w sobie siły, by

jednak pozostać w Kościele, po tym jak zaprzy-

jaźniony kapłan nazwał ją Judaszem, dla które-

go nie ma już Miłosierdzia.

Niedługo potem dwa autokary z naszymi

parafianami wyruszyły w stronę Warszawy. Mi

udało się jednak zostać i odbyć Drogę Krzyżową

z tłumem. W przejmującym zimnie, grzejąc swe

dłonie ciepłym płomieniem świec, słuchaliśmy

świadectw ludzi, którzy w swoich życiowych dra-

matach spotkal i Chrystusa zmierzającego na

Golgotę. Był wśród nich m. in. nawrócony tera-

peuta, który lata temu pod wpływem alkoholu

i narkotyków zadźgał przyjaciela. Kobieta, która

mąż zostawił dla innej.

- Nikomu z nas nie brakuje w życiu

krzyży. Pytanie, co my z tym krzyżem

zrobimy? Czy go odrzucimy, czy popro-

simy Jezusa, by pomógł nam go nieść?

– pytał następnego dnia ksiądz Paweł, który wy-

słuchał Drogi Krzyżowej w radiu w autokarze.

- Dużo teraz myślę nad swoim ży-

ciem – powiedziała mi Danuta. - No niby ja je-

stem taka dobra, układna. A co gdyby do

moich drzwi zapukał bezdomny i chciał

skorzystać z łazienki? Czy zachowała-

bym się zgodnie z nakazem wiary, w któ-

rej żyję? Czy ja kiedyś w ogóle

komukolwiek pomogłam? – pytała.

A ja w niedzielny poranek pomyślałam, że

dzień wcześniej udało mi się chyba dotknąć ka-

wałka Nieba. Czyż oto nie tak będzie wyglądać

szczęście wieczne? Że jest dużo Boga i dużo

bycia razem w promieniach słońca?

Choć jedno na pewno się zmieni. Już krzy-

ku ni trudu nie będzie, gdyż Pan Bóg otrze z na-

szych oczu wszelką łzę – wytłumaczy, po co to

było. Wszystko, co nam się przytrafiło. Mój

krzyż. Twój krzyż. Ucałowany u progu Nieba.

Nasza przepustka do Niego.
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minioną niedzielę wśród nas zna-

zły się naprawdę odważne osoby,

ludzie którzy nie boją się krwi.

Wielcy bohaterowie, którzy przez bezinte-

resowny dar swojej krwi pomogli uratować

komuś życie. Jak to bywa z prawdziwymi

bohaterami pomagają nie dla sławy, roz-

głosu czy dla pieniędzy ale z potrzeby

serca. Honorowy krwiodawca oddając

krew pomaga nieznanej sobie osobie i ta

osoba nigdy nie dowie się konkretnie

dzięki komu jej życie zostało uratowane.

Warto wiedzieć, że do uratowania jednej

osoby z wypadku potrzeba średnio

6 osób, które oddadzą krew, 1 0 do opera-

cj i serca, aż 20 do przeszczepu wątroby.

W Polsce średnio krew jest potrzebna

1 osobie na 1 0 pozostających w szpita-

lach, a co 1 5 sekund jest ona przetacza-

na. Po raz drugi w naszej parafi i

zorganizowana była akcja poboru krwi

dzięki Międzygminnemu Klubowi Honoro-

wych Dawców Krwi „Florian”. By to wyda-

rzenie mogło się odbyć potrzebni byl i

ludzie gotowi podziel ić się częścią siebie.

Już dwa tygodnie przed terminem ruszy-

łem z reklamą. Wraz z ministrantami i pa-

rafianami rozwiesi l iśmy plakaty informacyjne

po szkołach, przedszkolach, urzędach,

sklepach przy kościołach i cmentarzach.

Wiedziałem, że to za mało, bo życie

współczesnych osób przeniosło się w du-

żej mierze do internetu, dlatego i ta infor-

macja znalazła się na stronach parafi i ,

szkoły w Starych Babicach i na kontach

FB osób prywatnych. Jednocześnie infor-

mowaliśmy z ambony, smsami i na łamach

naszej gazetki, można powiedzieć, że wy-

korzystal iśmy wszystkie dostępne metody

informacji . Muszę powiedzieć o wielkiej

życzl iwości ludzi, którzy pozwoli l i na za-

mieszczenie tych informacji . Bardzo im za

to dziękuję. W kilku miejscach odmówiono

poparcia tej społecznej akcji , głównie były

to sklepy z obcym kapitałem. Te odmowy

dla mnie były smutne i niezrozumiałe, bo

nie robiłem tego w celach rel igi jnych czy

zarobkowych ale dobroczynnych. Dzięki

tej współpracy nie tylko nasi wierzący pa-

rafianie mogli zostać bohaterami. Na apel

zostań BOCHATEREM uratuj ŻYCIE, od-

daj KREW odpowiedziało 48 osób z cze-

go, od 38 osób można było pobrać krew.

Wynika to z tego, że ta krew musi być

bezpieczna, zdrowa dla tych którzy ją

otrzymają. Lekarz poprzez wywiad kwalifi-

kacyjny, badania lekarskie próbek krwi de-

cyduje czy można pobrać krew, by było to

bezpieczne dla krwiodawcy i krwiobiorcy.

Dla porównania rok temu zgłosiło się zgło-

siły się aż 54 osoby z tego mogło oddać

krew 35 osób co daje 1 5,740 litra tego

drogocennego płynu. Tegoroczna akcja

dała nam 1 7 litrów krwi. Trzeba stwierdzić

że padł rekord. Porównując te dane widzi-

my spadek ogólnej i lości osób zaintereso-

wanych oddaniem krwi i wzrost zdrowia

oraz kondycji kandydatów. Mam nadzieję,

że ten sposób bezinteresownego poma-

gania zagości na stałe na terenie naszej

parafi i . Najprawdopodobniej następną

akcje będzie koordynował mój następca.

A ja mam obietnicę od zespołu pobierają-

cego krew, że będę mógł ich zaprosić do

kolejnej parafi i gdzie mnie Bóg pośle

przez księdza kardynała. Bóg zapłać

wszystkim za krew pomoc i wszelką

życzliwość.

Zapraszam na stronę:

http://www.hdk-florian.pl/:

ks. Paweł Paliga

W

Bywają momenty, gdy człowiek budzi się rano i   stwierdza, że życie po prostu nie będzie już takie

samo. Właśnie taki poranek przytrafił nam się po powrocie z  modlitwy „Polska pod Krzyżem”.

Paulina Konieczna
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Odbudowa Notre-Dame

Katedra Notre-Dame w  Paryżu jest nadal

w  niebezpieczeństwie. Powodem zagrożenia

jest niestabilność jej sklepienia oraz ryzyko

zawalenia się rusztowania, zbudowanego

jeszcze przed pożarem z 1 5 kwietnia, wokół

nieistniejącej już dziś igl icy. Jest to nacisk

200-300 ton złomu. Na trzy tygodnie wstrzy-

mano odbudowę katedry ze względu na ko-

nieczność usunięcia pozostałości ołowiu.

Jako priorytet uznano bezpieczeństwo robot-

ników. Co miesiąc jest od nich pobierana

krew, by sprawdzić zawartość ołowiu we krwi.

Na razie wyniki nie przekraczają średniej.

„Papieskie” lamborghini

W  listopadzie 201 7 r. włoski producent aut

Lamborghini podarował papieżowi samo-

chód, który podczas aktu przekazania Franci-

szek sygnował swoim podpisem na masce

chłodnicy. Papież przekazał auto na aukcję

firmie Sotheby’s w Monako. Pierwsza aukcja

w 201 8 r. zakończyła się niepowodzeniem.

Według informacji z Watykanu, uzyskaną te-

raz sumę 900 tys. euro papież przeznaczy

w całości na dzieła charytatywne, m. in. na se-

minarium duchowne oraz szkołę podstawową

na Haiti , na Wspólnotę Papieża Jana XXII I ,

która sprawuje opiekę nad ofiarami prostytucj i

i handlu kobietami oraz inne organizacje.

Różaniec bez granic

Australijczycy zapowiedzieli kontynuację ze-

szłorocznej akcji „Różaniec do granic”.

1 3 października będą modlić się o ochronę

ich kraju i jego mieszkańców oraz o świętość

życia i małżeństwa. Celem inicjatywy jest tak-

że oddanie Austral i i Niepokalanemu Sercu

Maryi. W Austral i i pierwsza taka modlitwa od-

była się 1 3 maja zeszłego roku, w rocznicę

objawień fatimskich. Grupy katol ików zebrały

się wówczas we wszystkich większych mia-

stach Austral i i na nabożeństwa różańcowe.

Lęki Polaków

Kryzys klimatyczny – tego obawia się naj-

większa liczba Polek i   Polaków. Na drugim

miejscu jest ideologia Gender i ruchy LGBT.

Sondaż IPSOS dla OKO.press sporządzony

został pod koniec sierpnia. W badaniach wy-

odrębniono dziewięć zjawisk. Na kolejnych

miejscach znalazły się: wyjście Polski z Unii

Europejskiej, katastrofa służby zdrowia, nasi-

lenie ruchów nacjonal istycznych, kryzys de-

mograficzny, starzenie się społeczeństwa,

zaostrzający się konfl ikt pol ityczny, zagroże-

nie ze strony Rosji i kryzys ekonomiczny.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

WIELCY BOHATEROWIE

yło nas 25 osób. Za mało, by wynająć

autokar. Ale ksiądz Paweł nie odpuścił

i w końcu udało mu się załatwić nam miejsca

wśród pielgrzymów z innych parafi i . Efekt?

W sobotę 1 4 września pod drzwi naszego ko-

ścioła przybyły aż dwa autokary – jeden z Pia-

stowa, a drugi od naszego sąsiada, św.

Łukasza Ewangelisty na Bemowie. Parę minut

po 7 rano wszyscy razem, z pieśnią na ustach,

ruszyl iśmy w stronę Włocławka. Po „Wielkiej

Pokucie” i „Różańcu do granic” właśnie tam

zaprosil i Polaków znani ewangelizatorzy Lech

Dokowicz i Maciej Bodasiński.

Zbl iżała się 11 i już z daleka widać było

ogromny ruch wokół lotniska Kruszyn – autokary

wysypujące się gęsiego z autostrady i rzesze lu-

dzi zmierzających do swych sektorów. W końcu

i my, z krzesełkami pod pachą i cichymi krzyżami

w sercu, udal iśmy się w stronę ołtarza. Na wiel-

kiej polanie trwał już różaniec. Po kilku minutach

marszu w rytmie zdrowasiek i nam udało się do-

łączyć do liczącego 60 tysięcy osób tłumu. Po co

tu przyjechały? „Krzyż został uwielbiony, Krzyż

był adorowany, Krzyż został wywyższony” – pod-

sumują potem ten dzień jego pomysłodawcy.

„Polska pod Krzyżem” była też reakcją na

bluźnierstwa, zamęt i kryzys wiary w Kościele.

Potężną modlitwą - o odnowę Ojczyzny, świata

i ludzi. Trzy dni przed startem papież Franciszek

zaapelował do Polaków, by we Włocławku wy-

praszali łaskę „opamiętania dla wielu ”.

- Mym krzyżem bywają relacje - po-

wiedziała mi Agnieszka i dodała: Jednocze-

śnie wiem, że każda trudna osoba,

która staje na mojej drodze, tak na-

prawdę krzyczy o modlitwę, a więc jest

znakiem od Pana.

- Matka 17 lat modliła się o moje

nawrócenie – wyznał przed tłumem Lech

Dokowicz, który jeszcze kiedyś był członkiem

grupy, która poddała go inicjacj i satanistycznej.

W trwającej grubo ponad godzinę pasjonującej

konferencji pt. „Odrzucenie krzyża” Dokowicz

opowiedział m. in. , jak w toku pracy nad swymi

fi lmami zebrał dowody na to, że za promocją

aborcj i i eutanazji stoją ukryte i zorganizowane

siły satanistyczne i masońskie. Potem na sce-

nę wszedł Adrian Pakuła z Fundacji Pro Publi-

co. Prosił o modlitwę za kapłanów, by oddawali

się na własność Maryi. Z życzl iwym uśmie-

chem odnotowaliśmy fakt, że choć młody po-

znaniak ma to samo zaburzenie mowy co

Mojżesz, gdy opowiada o Matce Bożej, z miej-

sca przestaje się jąkać!

Nadeszła przerwa. Na skąpanej wrześnio-

wym słońcem polanie można było wreszcie spo-

żyć ciepły posiłek, uciąć pogawędkę

z sąsiadem, zwiedzić stoiska z książkami. Po-

chłonięci relaksem nie zauważyliśmy, że nasz

opiekun ks. Paweł nie ma ani chwil i wytchnienia.

– Zmierzałem właśnie do toalety, gdy

ktoś zapytał mnie, czy może się wyspo-

wiadać - opowiadał potem nasz wikary. Gdy

tylko założyłem stułę koloru fioletowego,

ustawiła się do mnie cała kolejka. Do-

szło do ważnych spowiedzi. Kilka razy

zdjąłem z kogoś ekskomunikę. Na

szczęście po kilku godzinach pewna

osoba udostępniła mi prywatne krzeseł-

ko. Z kolei znajomy wolontariusz przy-

niósł wodę, a potem posiłek – gołąbki

i kolbę kukurydzy.

Wybiła Godzina Miłosierdzia. Tłumy pątni-

ków padły na kolana i na miękkiej niczym gruby

dywan trawie wygodnie zmówiły Koronkę do Bo-

żego Miłosierdzia.

Msza święta zaczęła się od wniesienia na

ołtarz bezcennych rel ikwii : autentycznej cząstki

Drzewa Krzyża Świętego. Tego samego, na któ-

rym umarł Jezus Chrystus. Ludzie dopiero co

usiedl i na kazanie, gdy przez sektory przebiegł

szmer zaskoczenia… Oto na telebimach nie-

spodziewanie pojawiła się postać Jana Pawła I I !

Przywitał się z tłumem i zaczął… przemawiać.

Odsłuchaliśmy homil i i , która została przez niego

wygłoszona dokładnie w tym samym miejscu, na

lotnisku Kruszyn, w czerwcu 1 991 roku. Lata mi-

nęły, ale jakże aktualna wydawała się ta nauka!

Papież ostrzegał w niej przed cywil izacją pożą-

dania i użycia. - Czy jest to cywilizacja -

czy raczej antycywilizacja? Kultura -

czy raczej antykultura? – pytał Jan Paweł I I

wciąż jeszcze młodym stanowczym głosem. -

Przecież kulturą jest to, co czyni czło-

wieka bardziej człowiekiem. Nie to, co

tylko „zużywa" jego człowieczeństwo –

kontynuował, po czym skrytykował modę na tzw.

„wchodzenie do Europy”. - Przede wszyst-

kim my wcale nie musimy do niej wcho-

dzić, bo my w niej jesteśmy! (�) My

tworzyliśmy ją z większym trudem, ani-

żeli ci, którym się przypisuje albo którzy

sobie przypisują patent na europej-

skość, wyłączność.

Nie tylko w tej chwil i , ale przez cały dzień

z Włocławkiem łączyły się duchowo tysiące wier-

nych. Jedną z ponad 1 300 tzw. specjalnych stref

modlitwy był nasz kościół w Bliznem. – Stół

został tak suto zastawiony, że pozostało

tylko przyjść i brać – zrelacjonował parafialne

obchody Jacek. – Mieliśmy wszystko: Ko-

ronkę, Drogę Krzyżową, adorację, ró-

żaniec, Mszę Św. , spowiedź. Jak

poszedłem do kościoła na 15, to nie za-

uważyłem, kiedy zrobiła się już 20.

A przecież człowiekowi trudno jest wy-

siedzieć gdziekolwiek 5 godzin – mówił.

I my, choć zbliżała się już ósma godzina

pobytu na lotnisku, wysłuchaliśmy jeszcze

świadectwa autorki bestsel lera „Jezu, Ty się tym

zajmij”. Joanna Bątkiewicz-Brożek ze łzami

w oczach wyznała, że dzięki pracy nad biografią

ks. Dolindo Ruotolo znalazła w sobie siły, by

jednak pozostać w Kościele, po tym jak zaprzy-

jaźniony kapłan nazwał ją Judaszem, dla które-

go nie ma już Miłosierdzia.

Niedługo potem dwa autokary z naszymi

parafianami wyruszyły w stronę Warszawy. Mi

udało się jednak zostać i odbyć Drogę Krzyżową

z tłumem. W przejmującym zimnie, grzejąc swe

dłonie ciepłym płomieniem świec, słuchaliśmy

świadectw ludzi, którzy w swoich życiowych dra-

matach spotkal i Chrystusa zmierzającego na

Golgotę. Był wśród nich m. in. nawrócony tera-

peuta, który lata temu pod wpływem alkoholu

i narkotyków zadźgał przyjaciela. Kobieta, która

mąż zostawił dla innej.

- Nikomu z nas nie brakuje w życiu

krzyży. Pytanie, co my z tym krzyżem

zrobimy? Czy go odrzucimy, czy popro-

simy Jezusa, by pomógł nam go nieść?

– pytał następnego dnia ksiądz Paweł, który wy-

słuchał Drogi Krzyżowej w radiu w autokarze.

- Dużo teraz myślę nad swoim ży-

ciem – powiedziała mi Danuta. - No niby ja je-

stem taka dobra, układna. A co gdyby do

moich drzwi zapukał bezdomny i chciał

skorzystać z łazienki? Czy zachowała-

bym się zgodnie z nakazem wiary, w któ-

rej żyję? Czy ja kiedyś w ogóle

komukolwiek pomogłam? – pytała.

A ja w niedzielny poranek pomyślałam, że

dzień wcześniej udało mi się chyba dotknąć ka-

wałka Nieba. Czyż oto nie tak będzie wyglądać

szczęście wieczne? Że jest dużo Boga i dużo

bycia razem w promieniach słońca?

Choć jedno na pewno się zmieni. Już krzy-

ku ni trudu nie będzie, gdyż Pan Bóg otrze z na-

szych oczu wszelką łzę – wytłumaczy, po co to

było. Wszystko, co nam się przytrafiło. Mój

krzyż. Twój krzyż. Ucałowany u progu Nieba.

Nasza przepustka do Niego.
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minioną niedzielę wśród nas zna-

zły się naprawdę odważne osoby,

ludzie którzy nie boją się krwi.

Wielcy bohaterowie, którzy przez bezinte-

resowny dar swojej krwi pomogli uratować

komuś życie. Jak to bywa z prawdziwymi

bohaterami pomagają nie dla sławy, roz-

głosu czy dla pieniędzy ale z potrzeby

serca. Honorowy krwiodawca oddając

krew pomaga nieznanej sobie osobie i ta

osoba nigdy nie dowie się konkretnie

dzięki komu jej życie zostało uratowane.

Warto wiedzieć, że do uratowania jednej

osoby z wypadku potrzeba średnio

6 osób, które oddadzą krew, 1 0 do opera-

cj i serca, aż 20 do przeszczepu wątroby.

W Polsce średnio krew jest potrzebna

1 osobie na 1 0 pozostających w szpita-

lach, a co 1 5 sekund jest ona przetacza-

na. Po raz drugi w naszej parafi i

zorganizowana była akcja poboru krwi

dzięki Międzygminnemu Klubowi Honoro-

wych Dawców Krwi „Florian”. By to wyda-

rzenie mogło się odbyć potrzebni byl i

ludzie gotowi podziel ić się częścią siebie.

Już dwa tygodnie przed terminem ruszy-

łem z reklamą. Wraz z ministrantami i pa-

rafianami rozwiesi l iśmy plakaty informacyjne

po szkołach, przedszkolach, urzędach,

sklepach przy kościołach i cmentarzach.

Wiedziałem, że to za mało, bo życie

współczesnych osób przeniosło się w du-

żej mierze do internetu, dlatego i ta infor-

macja znalazła się na stronach parafi i ,

szkoły w Starych Babicach i na kontach

FB osób prywatnych. Jednocześnie infor-

mowaliśmy z ambony, smsami i na łamach

naszej gazetki, można powiedzieć, że wy-

korzystal iśmy wszystkie dostępne metody

informacji . Muszę powiedzieć o wielkiej

życzl iwości ludzi, którzy pozwoli l i na za-

mieszczenie tych informacji . Bardzo im za

to dziękuję. W kilku miejscach odmówiono

poparcia tej społecznej akcji , głównie były

to sklepy z obcym kapitałem. Te odmowy

dla mnie były smutne i niezrozumiałe, bo

nie robiłem tego w celach rel igi jnych czy

zarobkowych ale dobroczynnych. Dzięki

tej współpracy nie tylko nasi wierzący pa-

rafianie mogli zostać bohaterami. Na apel

zostań BOCHATEREM uratuj ŻYCIE, od-

daj KREW odpowiedziało 48 osób z cze-

go, od 38 osób można było pobrać krew.

Wynika to z tego, że ta krew musi być

bezpieczna, zdrowa dla tych którzy ją

otrzymają. Lekarz poprzez wywiad kwalifi-

kacyjny, badania lekarskie próbek krwi de-

cyduje czy można pobrać krew, by było to

bezpieczne dla krwiodawcy i krwiobiorcy.

Dla porównania rok temu zgłosiło się zgło-

siły się aż 54 osoby z tego mogło oddać

krew 35 osób co daje 1 5,740 litra tego

drogocennego płynu. Tegoroczna akcja

dała nam 1 7 litrów krwi. Trzeba stwierdzić

że padł rekord. Porównując te dane widzi-

my spadek ogólnej i lości osób zaintereso-

wanych oddaniem krwi i wzrost zdrowia

oraz kondycji kandydatów. Mam nadzieję,

że ten sposób bezinteresownego poma-

gania zagości na stałe na terenie naszej

parafi i . Najprawdopodobniej następną

akcje będzie koordynował mój następca.

A ja mam obietnicę od zespołu pobierają-

cego krew, że będę mógł ich zaprosić do

kolejnej parafi i gdzie mnie Bóg pośle

przez księdza kardynała. Bóg zapłać

wszystkim za krew pomoc i wszelką

życzliwość.

Zapraszam na stronę:

http://www.hdk-florian.pl/:

ks. Paweł Paliga

W

Bywają momenty, gdy człowiek budzi się rano i   stwierdza, że życie po prostu nie będzie już takie

samo. Właśnie taki poranek przytrafił nam się po powrocie z  modlitwy „Polska pod Krzyżem”.

Paulina Konieczna



Powiedział też do uczniów: ‹‹Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że

trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego za-

rządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro

mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię lu-

dzie przyjęl i do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłuż-

ników swego pana i zapytał pierwszego: „I le jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto

beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty i le jesteś wi-

nien?” Ten odrzekł: „Sto korcy pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,

że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości».

Ekonomia królestwa Bożego jest inna niż tego świata. Wszystko czym człowiek dysponuje i kim

jest należy do Boga, my jesteśmy tylko zarządcami. Pan obdarowuje nas w swojej wielkiej miło-

ści. Pragnie, abyśmy go naśladowali w obdarowywaniu. Jeśli Bóg jest naszym największym do-

brem, wszystkiego innego można się wyzbyć. Komu pragniemy służyć naszym życiem?

dybym był bogaty… - tak brzmi słyn-

na kwestia ze „Skrzypka na dachu”.

Mało kto - chyba - nie chciałby być

bogaty. Możliwość życia na przyzwoitym po-

ziomie, możliwość realizowania swoich ma-

rzeń, zabezpieczenie przyszłości sobie

i bl iskim jest pokusą nie do odparcia. Czy to

coś złego? Nie, chyba że … staje się celem

samym w sobie, celem głównym, jedynym.

Nie można służyć Bogu i mamonie. Słowo

z dzisiejszej Ewangeli i brzmi dosyć jedno-

znacznie. Dlaczego aż tak?

Skoro Jezus właśnie tak je formułuje, to

znaczy, że jest jakieś realne zagrożenie,

przed którym przestrzega. Na czym ono po-

lega? Na tym przede wszystkim, że całą uf-

ność pokłada się w sobie, w swojej pracy,

siłach zdolnościach, umiejętnościach i zgro-

madzonych dobrach materialnych, w których

upatruje się jedynego zabezpieczenia swoje-

go życia, przyszłości. Jedynego, a więc po-

mija się Tego, który naprawdę byt człowieka

zabezpiecza, czyl i Boga – Stwórcę wszyst-

kiego, Sprawcę wszystkiego, jedyne źródło

życia – i to życia wiecznego. Bożkiem staje

się więc pieniądz, skoro to od niego zależy

nasz spokój, poczucie bezpieczeństwa, przy-

szłość, itd. Chrystus wie również, że tam,

gdzie najważniejszy jest zysk, rodzą się: za-

wiść, zazdrość, chciwość, spory, kłótnie.

Posiadanie dóbr nie jest czymś złym, złe na-

tomiast jest przywiązanie do nich. Przywiąza-

nie zaś jest rodzajem niewoli . A do wolności

przecież Pan Bóg nas stworzył. Ograniczenie

aktywności życiowej do tego, co materialne,

ogranicza rozwój duchowy, zamyka na Boga.

Bogactwo materialne może skutkować ubó-

stwem duchowym. Może, nie musi, pod wa-

runkiem, że ma się odpowiedni stosunek do

dóbr tego świata - dystans i zrozumienie, że

wszystko, co mamy i czym jesteśmy pocho-

dzi od Boga. To jemu zawdzięczamy wszyst-

ko, a nie sobie. Takie myślenie daje wolność,

aby dziel ić się z innymi tym, co otrzymaliśmy.

Co znaczy być naprawdę bogatym? Być

wypełnionym aż po brzegi Bogiem, Jego mi-

łością, cierpl iwością, łagodnością - świętą

obecnością. Ufać, że to On mój los zabezpie-

cza. Czy zabiegam o dary duchowe tak bar-

dzo jak o te materialne? Do tego przede

wszystkim zachęca mnie Jezus w dzisiejszej

Ewangeli i . I daje pewną wskazówkę: kto

w małych rzeczach jest wierny, ten będzie

wierny też w wielkich. Największe dary du-

chowe zdobywa się w pokorze, w wierności

i wytrwałości w spełnianiu tego, co pozornie

mało znaczące z punktu widzenia życia świa-

towego. To Bóg jest Dawcą darów, do Niego

należą owoce naszych trudów, to On daje

wzrost i obdarza łaskami. Człowiek może je

przyjąć, stając się bogatym u Boga lub nie –

pogrążając się w ubóstwie duchowym.

Wiola Malan
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Co znaczy być naprawdę bogatym?

Posiadanie dóbr nie

jest czymś złym, złe

natomiast jest przywiąza-

nie do nich. Przywiązanie

zaś jest rodzajem niewoli.

A do wolności przecież

Pan Bóg nas stworzył.

1 . 22.09 - niedziela,

- mamy pierwszą partię ławek w kościele -

prośba, by nie stawiać nóg na klęcznikach;

2. 23.09 - poniedziałek, wspomnienie

św. Ojca Pio z Pietrelciny;

3. 25.09 - środa, wspomnienie bł. Władysława

z Gielniowa, patrona Warszawy;

4. 28.09 - sobota, wspomnienie św. Wacława,

rocznica śmierci papieża Jana Pawła I ;

5. 29.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci i rodziców przed rocznicą

I Komunii św.;

6. Pragnących podjąć przygotowanie do

Bierzmowania prosimy o zgłaszanie się

do ks. Pawła;

7. Małżeństwa sakramentalne zachęcamy do

podjęcia formacji w Domowym Kościele.

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) 722 02 50

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 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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ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej (Ukraina)

zwraca się o pomoc we wsparciu potrzebujących rodzin

mieszkających na Ukrainie

RODZINA-RODZINIE

Pomoc polegałaby na przekazaniu pocztą ukraińskiej rodzinie wyprawki szkolnej, ubrania,

obuwia, w tym używanych rzeczy, innej pomocy.

Osóby chętne do okazania pomocy

prosimy o napisanie l istu na pocztę

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej

caritas-kamieniec@ukr.net

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej

wyśle Państwu namiary konkretnej rodziny w potrzebie.

ZOSTAW WSZYSTKO I PRZYJDŹ NA MSZĘ ŚW.

Ksiądz Paweł zaprasza na Mszę Św. dziękczynną za pielgrzymkę i pielgrzymów „Polski pod

Krzyżem”, w intencji umocnienia owoców tego wielkiego spotkania. Msza Św. odbędzie się

w naszym kościele 3 października o 8 rano. Jeśl i będziesz o tej porze w pracy, pamiętaj,

by zachować łączność duchową z uczestnikami Mszy Św.

TU OBEJRZYSZ FILMY ZWIĄZANE Z „POLSKĄPOD KRZYŻEM”

Wejdź na kanał Radia Maryja na YouTubie. Klikni j na:

- „Polska pod Krzyżem – Włocławek, lotnisko Kruszyn: Różaniec”

- „Polska pod Krzyżem: Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa”

- „Polska pod krzyżem: Droga krzyżowa”

Głośne świadectwo Lecha Dokowicza sprzed kilku lat można odsłuchać na YouTubie

w fi lmie pt. „Lech Dokowicz - Muzyka Techno Krokiem do Satanizmu i Zniewolenia

(Świadectwo z Częstochowy)”

Więcej o ks. Dolindo Ruotolo w fi lmie „Krzyż ks. Dolindo” na kanale Salve TV.

Wersja na stronę internetową:

TU OBEJRZYSZ FILMY ZWIĄZANE Z „POLSKĄPOD KRZYŻEM”

Różaniec: https://www.youtube.com/watch?v=dX1 n3UTJuW4

Msza Św.: https://www.youtube.com/watch?v=s-DkoQ1 XD1Q

Droga Krzyżowa: https://www.youtube.com/watch?v=CEQ-GBNYXBk

Głośne świadectwo Lecha Dokowicza sprzed kilku lat:

https://www.youtube.com/watch?v=LE4JSXQbaKg

Więcej o ks. Dolindo Ruotolo: https://www.youtube.com/watch?v=AB__3gSMWBw


