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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 jważniejszym. Czy 
Łazarz został zbawiony za 
to, że był biedny? A bogacz 

został potępiony za to, że miał 
pieniądze? W takim razie kryteria 
zbawienia byłyby bardzo przejrzy-
ste. Ale sprawa nie jest prosta. 
 Ciekawe refleksje związane 
z tą Ewangelią porusza papież 
Benedykt XVI w książce „Jezus 
z Nazaretu”. Łazarz został wy-
stawiony przez życie, a w do-
myśle przez Boga, na bardzo 
wielką próbę. Bieda i choroby 
są widoczne na zewnątrz. A była 
jeszcze walka wewnętrzna. Jak 
nie zwątpić w Bożą sprawiedli-
wość, kiedy człowiek nawet że-
brać nie ma siły, tylko leży jak 
zdechły pies pod drzwiami jakie-
goś panicza. Jak zachować wiarę, 
że Bóg mnie kocha? Jak dzięko-
wać Bogu za takie życie? To są 
pytania każdego z nas. Jezus nie 

rozwijał tego tematu w przypowieści, ale być 
może tutaj tkwi tajemnica Łazarza – nie zo-
stał zbawiony w nagrodę za ubóstwo, ale za 
to, że w ubóstwie, które zresztą zafundował 
mu świat, a nie Bóg – że w tym ubóstwie nie 
stracił resztek swoje wiary.
 Bogacz ewidentnie podpadł za brak 
wrażliwości, a nie za samo bogactwo. Je-
zus nie mówi o nim, że kradł, oszukiwał, że 
źle wynagradzał swoich pracowników. Może 
nawet bogacz dał wielki datek na dobry cel. 

Kiedy bogacz cierpiał już w otchłani, zwrócił 
się do Abrahama z prośbą. Z jaką? „Niech 
Łazarz przyniesie mi kropelkę wody, bo cier-
pię. Niech idzie do moich braci, niech ich 
ostrzeże”. Zwróćmy uwagę, że bogacz na-
dal nie przeżył nawrócenia. On ciągle myśli: 

jest mi źle, cierpię, ktoś powinien mi pomóc, 
ten nędzny Łazarz powinien mi usługiwać. 
On ciągle myśli tylko o sobie, ewentualnie 
o najbliżej rodzinie. Żadnej refleksji, żadnego 
słowa: przepraszam, źle żyłem, gdybym mógł 
to odwrócić, teraz już rozumiem, jaki jestem 
podły, chciałbym się zmienić.
 Bogactwo może być różne. Najbardziej 
pożądane i podziwiane jest bogactwo pienię-
dzy, ale przecież można usypać pagórek py-
chy ze swojego intelektu, zdolności artystycz-
nych, mniejszej czy większej władzy. Z takiego 
pagórka nie będzie widać małego człowieka 
na ulicy. Na szczęście ta przypowieść nie 
przychodzi nas osądzić, ale przychodzi nas 
ostrzec i wołać o nasze nawrócenie. Majątek 
nie jest przeznaczony do gromadzenia, ale do 
czynienia dobra. Każda złotówka ofiarowana 
człowiekowi potrzebującemu wraca do nas 
tysiąc razy z rąk Bożych. Każdy dzień to zdo-
bywanie ludzkich serc i zdobywanie nieba. 
Właśnie o tym jest ta przypowieść.

Ks. Janusz Stańczuk 

Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam, że o tym, gdzie trafimy po śmierci decydujemy w tym 
życiu. Będziemy sądzeni z miłości do drugiego człowieka. Prawdę tę poznajemy i przyjmujemy 
w oparciu o: Pismo święte, liturgię i wspólnotę. Słowo Boże oświeca nas, sakramenty oczyszcza-
ją, umacniają i uświęcają, wspólnota pozawala nam pomnażać dary Boże wcześniej otrzymane. 
Troszczmy się więc każdego dnia o wzrost naszej wiary.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Am 6,1a.4-7); 
(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10); 
(1 Tm 6,11-16); 
Aklamacja (2 Kor 8,9); 
(Łk 16,19-31);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (16, 19-31) fragment

NUMER 343 • Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła • 29 września 2019 r.

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się ba-
wił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić 
się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, 
i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Ot-
chłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 
I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca 
umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham 
odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; 
teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie 
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do 
nas się przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.

BOGACTWO I BIEDA W DRODZE DO NIEBA 

PIELGRZYMKA  
DO TORUNIA

Na szczęście ta przypo-
wieść nie przychodzi  

nas osądzić, ale przychodzi 
nas ostrzec i wołać o nasze 
nawrócenie. 
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USA: ODWRÓT OD ABORCJI 
Liczba aborcji dokonywanych w USA spa-
dła do najniższego poziomu od 1973 roku, 
kiedy Sąd Najwyższy zalegalizował w tym 
kraju aborcję na życzenie. Tylko w latach 
2014 – 2017 zmniejszyła się o 7 proc. Naj-
wyższy poziom zanotowano w 1981 roku 
(29,3 proc.). Jak zauważają obrońcy życia, 
spadek aborcji nastąpił mimo, że w zwięk-
szyła się liczba klinik aborcyjnych. Niemały 
wpływ na tę zmianę ma codzienna praca 
obrońców życia, którzy starają się przekonać 
społeczeństwo o zgubnych konsekwencjach 
aborcji.

SŁYNNY FILM W POLSCE
Głośny w ostatnich miesiącach w USA 
film „Nieplanowane”, obnażający praw-
dę o aborcji, wejdzie na ekrany polskich 
kin 1 listopada. To ekranizacja historii Abby 
Johnson, związanej z przemysłem aborcyj-
nym potężnej organizacji Planned Parentho-
od.  Johnson była współodpowiedzialna za 
przeprowadzenie przeszło 22 000 aborcji. 
Jej spektakularna przemiana i nawrócenie 
dokonują się, gdy na USG w czasie aborcji 
dostrzega broniące się przed śmiercią dziec-
ko. W USA próbowano blokować informacja 
o samym filmie, a później ograniczyć jego 
dystrybucję. Od premiery filmu dziewięć sta-
nów USA wprowadziło ustawodawstwo mają-
ce na celu poprawę ochrony nienarodzonych 
dzieci. 

NIEZNANE SPOTKANIE 
W tym tygodniu minęło  51 lat od śmierci 
św. Ojca Pio, a jego życie wciąż ukrywa 
wiele nieznanych dotąd faktów. Okazuje 
się na przykład, że dwukrotnie, a nie raz, jak 
do tej pory przypuszczano, odwiedził go Karol 
Wojtyła. W 1965 r. przyszły papież był w Troi 
(Italia) na zaproszenie miejscowego biskupa. 
Przy tej okazji odwiedził o. Pio, by podzięko-
wać mu za dwa cuda, które dokonały się za 
jego wstawiennictwem w 1962 i 1963 r. Życie 
Ojca Pio wciąż zawiera wiele nieodkrytych 
kart. Nieznane dotąd fakty z życia Ojca Pio 
włoski dziennikarz Stefano Campanella opi-
sał w wydanej niedawno książce pod tytułem 
“Il cammino di un santo” (Droga świętego).

POŚWIĘCENIE W URSUSIE
W niedzielę 29 września o godz. 12.00 
kard. Kazimierz Nycz poświęci kościół 
Świętej Rodziny w Ursusie, po 15 latach 
od utworzenia parafii. Metropolita war-
szawski namaści ściany świątyni w dwunastu 
miejscach. Przez piętnaście lat wiele osób 
wspierało budowę zarówno pod względem 
materialnym, jak i duchowym. Jednak – jak 
podkreśla proboszcz, ks. Wiesław Szewczyk 
– szczególne podziękowania należą się pa-
rafianom „bez których tego kościoła by nie 
było”. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

D wudniowy „wyjazd do Torunia” zorgani-
zowany przez ks. Pawła był pielgrzym-
ką do Płocka, Torunia i Włocławka.  

W sobotę 20 września,  w liczbie 50 osób 
wyruszyliśmy wczesnym ranem spod naszego 
kościoła parafialnego.
 Pierwszym etapem był Płock i nawiedzenie 
bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP 
położonej nad Wisłą na Wzgórzu Tumskim. 
Diecezja płocka, jedna z najstarszych w Pol-
sce, powstała w 1075 roku. Pierwszy kościół 
na tym miejscu wzniesiono już w XII wieku, 
a po burzliwych dziejach, aż do początku XX 
wieku zmieniał się jego wygląd. Mieści on tzw. 
Kaplicę Królewską z sarkofagiem  władców 
Polski: Władysława Hermana  i Bolesława 
Krzywoustego. Znajduje się tu też kopia słyn-
nych, wykonanych z brązu romańskich Drzwi 
Płockich. W  1982 roku zostały one  poświęco-

na przez kard. Józefa Glempa.  Oryginał tego 
XII wiecznego  zabytku znajduje się w soborze 
św. Zofii w Nowogrodzie Wielkim na Rusi.  Na-
stępnie udaliśmy się do klasztoru sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia,  gdzie 22 lutego 1931 roku 
św. siostra Faustyna miała pierwsze objawienia 
Jezusa, który kazał jej namalować obraz Miło-

sierdzia Bożego. Obecnie na terenie klasztoru  
budowane jest nowe  obszerne sanktuarium. 
Po odmówieniu koronki do Bożego Miłosier-
dzia ruszyliśmy do Torunia. 

PIELGRZYMKA DO TORUNIA

 W programie wyjazdu 
był również dwugodzin-

ny spacer z przewodnikiem, 
który zapoznał nas z legendami 
o Toruniu i pokazał  najciekaw-
sze miejsca Starówki. 
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  Do  siedziby Radia Maryja zdążyliśmy 
przyjechać przed godz. 12.30, kiedy na an-
tenie radia odmawiany jest różaniec. Kilkoro 
z naszych pielgrzymów, w tym najmłodszy 
nasz uczestnik - ministrant  Kuba, miało oka-
zję być w studio na modlitwie, przedstawić 
się  i przekazać w eter  swoje pozdrowienia. 
Reszta osób modliła się w kaplicy radiowej. 
Następnie pojechaliśmy do kościoła pw. NMP 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Paw-
ła II. Jest to wotum wdzięczności za pontyfikat 
Jana Pawła II. Prezbiterium  kościoła jest re-
pliką watykańskiej kaplicy polskiego papieża 
i tam znajdują się jego relikwie. Kościół ma 
bogaty wystrój. W świątyni ks. Paweł odpra-
wił Mszę św. w naszych intencjach i  odmówił 
z nami koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wyjąt-
kowym  miejscem w dolnym kościele jest Kapli-
ca Pamięci  ku czci Polaków ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej. Tablice Pamięci 
to ciąg czarnych  granitowych płyt,  na których 
wypisane są setki nazwisk osób, które zginę-
ły niosąc pomoc Żydom.  Cała świątynia i jej 
otoczenie są stale  rozbudowywane, a żurawie 
stojące wokół świątyni świadczą o realizacji 
kolejnego projektu,  którym jest Muzeum  Pa-

mięć i Tożsamość im. Jana Pawła II współtwo-
rzone  z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Muzeum  będzie prezentować 
1000-letnią historię  chrześcijańskiej Polski ze 
szczególnym uwzględnieniem nauki polskie-
go papieża. Zadaniem muzeum ma  być też 
upowszechnianie wyników badań naukowych 
dotyczących postaw Polaków wobec Żydów 
w czasie II wojny światowej. Będzie to pań-
stwowa jednostka kultury.

PIELGRZYMKA DO TORUNIA
 Pod koniec dnia udaliśmy się na toruńską 
Starówkę, gdzie mieliśmy zakwaterowanie 
w hostelu.  I tu należy podziękować  paniom: 
Elżbiecie, Urszuli i Hortensji za przygotowanie 
i przywiezienie do Torunia prowiantu na kolację 
i na śniadanie. Wymienione panie były w To-
runiu przed naszym przyjazdem, aby ustalić 
szczegóły naszego pobytu. Takie rozwiązanie 
pozwoliło zredukować znacznie koszt naszej 
pielgrzymki.
        Po spokojnej nocy udaliśmy się na Mszę 
św. do kościoła Wniebowzięcia NMP i bł. ks. 
Stefana Wincentego Frelichowskiego. Jest to 
jeden z nielicznych zachowanych gotyckich ko-
ściołów z XIII w.  z późnogotyckim krucyfiksem 
z XVI wieku, cennymi malowidłami ściennymi 
z XIV wieku  i  pięknymi dębowymi stellami. 
Ciekawostką historyczną jest znajdujący się 
w nim sarkofag Anny Wazówny, siostry króla 
Zygmunta III Wazy, która została pochowana 
w tym kościele.  Mieliśmy też możliwość od-
dania czci relikwiom bł. ks. Frelichowskiego, 
który jako męczennik II wojny światowe był 
przez Jana Pawła II beatyfikowany 7 czerwca  
1999 roku w Toruniu.  Bł. ks. Frelichowski  był 
człowiekiem modlitwy, która otwierała go na 
wolę Boga, umacniała  i pozwoliła prowadzić 
heroiczne życie zwłaszcza w obozie koncen-
tracyjnym, gdzie zmarł w opinii świętości.  Jest 
on patronem harcerzy i skautów.
        W programie wyjazdu był również dwu-
godzinny spacer z przewodnikiem, który za-
poznał nas  z legendami o Toruniu i pokazał  
najciekawsze miejsca Starówki. 
         Ostatnim wydarzeniem naszej pielgrzymki 
była modlitwa w miejscu męczeńskiej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki  przy tamie na Wiśle 
pod Włocławkiem. Spotkaliśmy tam wielu ludzi, 
którzy przyjechali tak jak my, by  pomodlić się 
pod krzyżem upamiętniającym to zdarzenie.
  Bogaty był program naszej pielgrzymki. 
Odwiedziliśmy  miejsca, które przybliżyły nam 
postaci wielkich świętych Polaków XX wieku:  
Jana Pawła II, św. Faustyny, bł. ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego i bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki i pozwoliły pomodlić się w inten-
cjach, które zawieźliśmy tam ze sobą.  Zmie-
niał się skład uczestników pielgrzymki, stale 
brakowało kilku osób, żeby zebrał się komplet 
do autokaru, niektórzy zdecydowali się na 
wyjazd dosłownie w ostatniej chwili. Tydzień 
wcześniej byliśmy przecież we  Włocławku na 
spotkaniu ewangelizacyjnym -  „Polska pod 
krzyżem”, więc wysiłek był duży. Myślę, że trud 
organizacyjny i trudy samego wyjazdu były 
niemałe, ale wszyscy uczestnicy pielgrzymki 
wrócili do domów szczęśliwi. 

Jola Mierzejewska

Bogaty był program  
naszej pielgrzymki.  

Odwiedziliśmy  miejsca,  
które przybliżyły nam postaci 
wielkich świętych Polaków  
XX wieku:  Jana Pawła II,  
św. Faustyny, bł. ks. Stefana 
Wincentego Frelichowskiego  
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
i pozwoliły pomodlić się w in-
tencjach, które zawieźliśmy 
tam ze sobą.  
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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.  29.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci i rodziców przed rocznicą  
I Komunii św.

2.  30.09 - poniedziałek, wspomnienie św. 
Hieronima

3.  01.10 - wtorek, wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, rozpoczynamy nabożeń-
stwa różańcowe, w tygodniu po Mszy św. wie-
czornej, w niedziele o g. 17.30, za pobożne 
odprawienie różańca można zyskać odpust 
zupełny. Zachęcamy do odmawiania różańca 
rodzinnego w domu

4.  02.10 - środa, wspomnienie św. Aniołów 
Stróżów

5.  03.10 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty 
Krwi Chrystusa

6.  04.10 - pierwszy piątek miesiąca, wspo-
mnienie św. Franciszka z Asyżu, spowiedź 
od 17.15, po Mszy wieczornej różaniec pro-
wadzą rodzice i dzieci przygotowujące się do 
I Komunii św., otrzymają różańce, nabożeń-
stwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa  
i adoracja Najświętszego Sakramentu do  
g. 21.00 w intencji misyjnej, naszej Ojczyzny, 
wyborów

7.  05.10 - pierwsza sobota miesiąca, wspo-
mnienie św. Faustyny Kowalskiej, o g. 17.00 
nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 
modlimy się w intencji wynagradzającej

8.  06.10 - pierwsza niedziela miesiąca, po 
sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, 
procesja

Caritas-Spes diecezji Kamieniecko Podolskiej 
(Ukraina) zwraca się o pomoc we wsparciu 

potrzebujących rodzin na Ukrainie
RODZINA-RODZINIE

Pomoc polegałaby na przekazaniu pocztą 
ukraińskiej rodzinie wyprawki szkolnej,  

ubrania, obuwia, innej pomocy
Osóby chętne do okazania pomocy 
prosimy o napisanie listu na pocztę 

caritas-kamieniec@ukr.net


