
Wiara dotyczy tych dóbr, których się spodziewamy, ale ich nie widzimy. Przekonuje

nas o nich Jezus Chrystus, Jego Ewangelia i wszyscy, którzy za Nim idą. Wiara

jest odpowiedzią serca na to, co słyszymy i jest darem Bożym. O wiarę trzeba więc

wciąż się troszczyć, poznając Pismo święte i prosząc o światło Ducha Świętego.

łudzy nieużyteczni jeste-

śmy; wykonaliśmy to, co

powinniśmy wykonać.”

Nie są to popularne

w dzisiejszym świecie słowa.

Wszyscy raczej chcemy być

docenieni, wyróżnieni i po-

chwaleni za to, co robimy. Gdy

otoczenie nie doceni nas nale-

życie, czujemy żal, czasem za-

zdrość, że innych zauważono,

mamy pretensje i poczucie

krzywdy. Czasem nawet nie

udaje nam się tego ukryć. Na-

sza pycha jest głodna i doma-

ga się pokarmu.

Skąd to się bierze? Moim

zdaniem, głównie z tego, że

porównujemy się do innych lu-

dzi. Wtedy zawsze jesteśmy

lepsi lub gorsi, a jeśl i pycha

jest bardzo głodna, to zawsze

lepsi od innych. Zapominamy,

że chrześci janin - każdy z nas

- został powołany do święto-

ści. Służba Bogu, którego je-

steśmy własnością, jest

naszym obowiązkiem, ale

i przywilejem. Cokolwiek czy-

nimy dobrego - służymy Bogu. Jeśl i czy-

nimy zło - służymy diabłu. Porównując

się z doskonałym wzorem do naśladowa-

nia, Jezusem Chrystusem, zawsze jeste-

śmy nieużytecznymi sługami i warto

o tym pamiętać.

Przyjmując taką postawę mamy szan-

sę dążyć do doskonałości i uniknąć sta-

nu samozadowolenia, który nie popycha

nas do rozwoju w wierze. I o tym także

jest mowa w dzisiejszej Ewangeli i . Apo-

stołowie prosil i Pana: "Przymnóż nam

wiary" I usłyszel i w odpowiedzi, że wy-

starczy tak niewiele. Wystarczy mała

raczkująca wiara, a Bóg „wykorzystując

ją”, czyni rzeczy wielkie. Wiara jest da-

rem, łaską, ale równocześnie zadaniem.

Nie jest wartością, którą zachowuje się

do końca niezmiennie. Musimy nad nią

pracować, a więc pracować nad sobą,

aby stworzyć jej odpowiednie warunki.

Potrzebne nam czyste serce, hojność

wobec słabszych, cierpl iwość wobec

tych, którzy utrudniają nam życie i wiel-

kie zaufanie do Boga. I nikt nie obiecuje

nam, że będzie łatwo.

Jaka jest moja wiara? Czy jest świa-

doma, zaangażowana, głęboka? Czy

ulega rozwojowi, stagnacji czy może ob-

umiera? Czy służę innym bezinteresow-

nie? Czy umiem i chcę zaakceptować,

aby mi czasem służono? Czy jest we

mnie pokora, która pozwala uznać, że

czasem jestem ubogi, słaby, potrzebują-

cy pomocy? Czy też uważam, że muszę

być zawsze silny i mieć wszystko pod

kontrolą? Czy mam świadomość, że „bez

Boga nic, a z Nim wszystko”?

Grażyna Karwowska

NUMER 344 • Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła • 6 października 201 9 r.

SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 7, 5-1 0)

Apostołowie prosil i Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście miel i

wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedziel ibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem

i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który

orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" Czy nie

powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i na-

pi ję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co

mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 06.1 0 - niedziela, po sumie adoracja

Najświętszego Sakramentu, procesja,

zapraszamy asysty, o g. 1 7.30 różaniec

2. 07.1 0 - poniedziałek, wspomnienie NMP

Różańcowej, o g. 1 8.00 modlimy się w

intencji zmarłych poleconych modlitwie

Kościoła w wypominkach

3. 1 3.1 0 - niedziela, XIX Dzień Papieski pod

hasłem: Wstańcie, chodźmy! Zbiórka do

puszek na Fundację Dzieła Nowego

Tysiąclecia, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci przed I Komunią św.

4. Nabożeństwa różańcowe codziennie po

Mszy św. wieczornej. Osoby, którym trudno

jest przyjść do kościoła, zachęcamy do

modlitwy różańcowej w rodzinie. Prośmy w

intencji rodzin, Ojczyzny, o nawrócenie.

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

H A 1 , 2 - 3 ; 2 , 2 - 4 ;

P S 9 5 ( 9 4 ) , 1 - 2 . 6 - 7 AB . 7 C - 9 ;

2 TM 1 , 6 - 8 . 1 3 - 1 4 ;

Ł K 1 7 , 5 - 1 0

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

NAJWIĘKSZY SEKRET FATIMY (WYWIAD)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE
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NIE JEST ŁATWO

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) 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 344TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

Gdy porównujemy się

do innych ludzi, zawsze

jesteśmy lepsi lub gorsi, a jeśli

pycha jest bardzo głodna, to

zawsze lepsi od innych.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

Gdy otoczenie nie doce-

ni nas należycie, mamy

pretensje i poczucie

krzywdy. Nasza pycha jest

głodna i domaga się pokarmu.

ANKIETA WIERNYCH

Czemu chodzę do kościoła w Blizne?

"Nie ma takiego

problemu, ani osobistego,

ani rodzinnego, ani

narodowego, ani

międzynarodowego,

którego nie można byłoby

rozwiązać przy pomocy

różańca".

Matka Boża Fatimska

do s. Łucji

MÓDL SIĘ Z NAMI ZA BLIZNE

I CAŁY ŚWIAT CODZIENNIE

PO MSZY ŚW. O 18



BEATYFIKACJA KARD. WYSZYŃSKIEGO

Papież Franciszek upoważnił Kongregację do

Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekre-

tu o  cudzie za wstawiennictwem Czcigodne-

go Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Oznacza to, że proces beatyfikacyjny Prymasa

Tysiąclecia zakończył się i wkrótce poznamy datę

i miejsce uroczystej beatyfikacji. Kard. Kazimierz

Nycz wyraził nadzieję, że beatyfikacja odbędzie

się w Warszawie. „Prosiłem, aby miejscem uro-

czystości była Warszawa i pl. Piłsudskiego, gdzie

40 lat temu Prymas Wyszyński witał Jana Pawła

II”. Dodał, że w swojej prośbie zwrócił się o wy-

znaczenie daty beatyfikacji w terminie związa-

nym z rocznicą śmierci Prymasa Wyszyńskiego –

28 maja lub jego pogrzebu w dniu 31 maja.

MIESIĄC MISYJNY

Papież Franciszek ogłosił październik 201 9

roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani:

Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Na dzień

1 października na misjach posługuje 1 903

polskich misjonarzy i  misjonarek, to ponad

100 osób mniej niż rok temu - donosi Komisja

Episkopatu Polski ds. Misji. Dodaje, że w mi-

nionym roku zmarło aż 28 misjonarzy z Polski.

Krajami, w których jest najwięcej polskich mi-

sjonarzy, są: Brazylia (238), Boliwia (1 22), Ar-

gentyna (11 9), Peru (57) i Paragwaj (44).

W szeregach polskich misjonarzy jest 24 bisku-

pów. Z archidiecezji warszawskiej na misjach

posługuje 1 2 kapłanów i 4 osoby świeckie.

PODPALONA KATEDRA

Podczas marszu proaborcyjnego radykalne

feministki podłożyły ogień pod katedrę

w  mieście Meksyk. Dzięki mobilizacji wier-

nych i szybkiej reakcji władz zabytkowa świąty-

nia nie uległa zniszczeniu. Widząc, że pożar

w katedrze został ugaszony, feministki wycofały

się na centralny plac miasta, gdzie rozpaliły

ognisko i skandowały proaborcyjne hasła.

Ubrane na czarno aktywistki domagały się le-

galnej aborcji, a także praw dla środowisk

LGBT. Namalowały obsceniczne graffiti na mu-

rach, zniszczyły kilka przystanków autobuso-

wych, a także zaatakowały dziennikarzy

i policjantów.

POMNIK MIGRANTÓW

Papież Franciszek odsłonił na placu św.

Piotra wykonaną z  brązu i  gliny rzeźbę

przedstawiająca grupę migrantów z  róż-

nych kultur i   różnych okresów historycz-

nych. W jedności z wiernymi wszystkich

diecezji świata świętowano w Rzymie Światowy

Dzień Migranta i Uchodźcy. Tematem przewod-

nim monumentu są słowa Listu do Hebrajczy-

ków: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż

przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali

gościnę”. „Chciałem, aby to dzieło artystyczne

znalazło się tutaj, na Placu św. Piotra, żeby

przypominało wszystkim o ewangelicznym wy-

zwaniu gościnności" - powiedział papież.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII

TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

POTRZEBUJEMY TEGO, CO GORZKAWE

cz. 1 wywiadu o najwęższym kręgu wtajemniczenia fatimskiego

TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA

To ludzie tworzą kościół, zgromadzenie, czyli to, co w języku greckim opisano jako ‘ekklesia’,

a w hebrajskim - ‘kahal’. Parafianie są jednym ciałem, wspólnotą, która powstała z woli samego

Pana Boga. W naszym kościele jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, talenty, na każdego czło-

wieka. To tu modlimy się za wszystkich naszych parafian.

Kiedyś usłyszałem, że pewien parafian zachorował, więc poszedłem odwiedzić go w szpitalu.

Wtym kościele interesuje nas los każdej naszej owcy. Lubimy znać ludzi po imieniu.

Żyjemy w czasach, gdy wierni mają

wyraźnie określone preferencje. I tak jak

w poszukiwaniu potrzebnego towaru wy-

bierają się na shopping, tak chcąc zna-

leźć odpowiednią dla siebie mszę

świętą, udają się na churching (od ang.

church, czyl i kościół).

Cieszymy się, że Ty postanowiłeś

być z nami! Dziś pragniemy zadać Ci

pytanie: dlaczego niedzielną

mszę spędzasz w naszym ko-

ściele? Może podobają Ci się kazania

któregoś z księży albo lubisz sopran pa-

ni organistki? A może w murach naszej

świątyni zawsze odczuwasz spokój?

Zapraszamy do tego, byś szczerze

i anonimowo podziel i ł się z nami swoją

opinią. Możesz ją napisać na dole ostat-

niej strony EPIFANII , oderwać i wrzucić

do koszyczka, który znajduje się przy

wyjściu z kościoła. Możesz też wysłać

nam maila na adres redakcja.objawie-

niepanskie@gmail .com. Część odpo-

wiedzi opublikujemy, aby zachęcić

parafian do wizyt w naszej świątyni .

A właściwie czemu opłaca się cho-

dzić do swojej parafi i? Zapytal iśmy o to

naszych księży:

W ubiegłym roku grupa naszych pa-

rafian pojechała na rekolekcje do

Centrum Misji Afrykańskich w Borzę-

cinie. Gospodarz tego miejsca,

ks. Grzegorz Kucharski SMA za-

skoczył nas ogromną gościnno-

ścią i… niebanalną wiedzą na

temat objawień fatimskich. Ostatnio

znów go odwiedziliśmy i - z filiżanka-

mi świeżo palonej afrykańskiej kawy

w ręku - odbyliśmy kolejną rozmowę

o najciekawszych wątkach wydarzeń

z 1 91 7 roku.

EPIFANIA: Od XIX wieku Matka Boża z  nie-

spotykaną wcześniej intensywnością interwe-

niuje w  losy ludzkości, ofiarowując jej swoje

orędzia. Czemu warto zatrzymać się akurat

przy Fatimie?

GRZEGORZ KUCHARSKI SMA: Objawienia fa-

timskie mają kilka cech, które czynią je absolut-

nie wyjątkowymi na tle innych wielkich spotkań

z Matką Bożą. Zyskały nawet miano objawień

wszechczasów. Oznacza to coś ponad miarę,

coś, czego nie było, ani nie będzie. I rzeczywi-

ście, żadne inne orędzie Matki Bożej nie miało

tak kompleksowego przekazu jak orędzia fatim-

skie. Żadne nie zostało tak pieczołowicie zareje-

strowane jak zrobiła to siostra Łucja w swoich

genialnych zapiskach. I żadne nie było przypie-

czętowane świadectwem tylu osób. Ba, cud słoń-

ca z 1 3 października 1 91 7 obejrzało na własne

oczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi! Doszło do maso-

wych nawróceń.

Wśród nawróconych było wielu ateistów

i   masonów…

To nie przypadek. W Fatimie wszystko dzieje się

zgodnie z pewną pedagogią, w sposób uporząd-

kowany i konsekwentny. Maryja przychodzi ze

swym orędziem w bardzo precyzyjnym momen-

cie. To czas zawirowań, gdy portugalska maso-

neria prowadzi otwartą walkę z Kościołem,

a w Europie postępuje dechrystianizacja. Dziś,

gdy proces laicyzacji zabrnął jeszcze dalej, jeste-

śmy zaproszeni, by na nowo wnikać w głębię fa-

timskich objawień.

Na co zwraca nam uwagę Matka Boża Fatim-

ska?

Po pierwsze w Fatimie Matka Boża w bardzo

konkretny sposób zabiera głos w kwestiach,

w których w ludzkich sercach pojawiły się wątpl i-

wości. Jest piekło? A czyściec? To są tam ludzie?

Na pewno? W czasie pierwszego objawienia naj-

starsza 1 0-letnia Łucja dopytuje, czy ona i dwójka

pozostałych dzieci pójdzie do nieba. Słyszy, że

tak, tyle że Franciszek „musi jeszcze odmówić

wiele różańców.” Widać zaaferowanie tej dziew-

czynki – nagle przypomina sobie dwie koleżanki,

które niedawno umarły. „A Maria jest już w nie-

bie?”. Jest! Wszystko idzie pięknie, wydawałoby

się, że wszyscy idą do nieba, a tu nagle pada py-

tanie o drugą koleżankę, Amelię. I wtedy pojawia

się zaskoczenie. Matka Boża odpowiada, że

Amelia zostanie w czyśćcu do końca świata…

Co takiego mogła zrobić Amelia? Przecież

miała zaledwie 1 8-20 lat!

Pytanie powinno raczej brzmieć: aha, to w takim

razie istnieje czyściec, skoro Matka Boża o nim

mówi? Właśnie to jest konkluzja pierwszego spo-

tkania: Matka Boża Fatimska przypomina nam

naukę Kościoła, którą głosił On od samego po-

czątku.

Jakie są kolejne odkrycia Fatimy?

Jeszcze w trakcie pierwszego objawienia dzie-

ciom zostaje przekazany jeden z najpiękniejszych

sekretów Fatimy. Otóż Matka Boża zaprasza pa-

stuszków - i wszystkich ludzi - do podejmowania

umartwień w intencji ratowania grzeszników.

W ten sposób oznajmia nam: jesteście współod-

powiedzialni za zbawienie drugich! I to nie na za-

sadzie, że ja teraz będę chodził i przekonywał

kogoś: wiesz, fajnie by było, żebyś się nawrócił,

bo inaczej pójdziesz do piekła. Nie, Matka Boża

mówi: dla zbawienia innych znoście cierpienia

i ofiarujcie je Bogu.

Każdy zwykły człowiek może więc uczestni-

czyć w  dziele zbawienia świata?!

Tak! W Fatimie Bóg zaprasza nas do współzba-

wiania bl iźnich - przez własne cierpienie, krzyż.

To jest coś, co św. Jan Paweł I I nazwał „wyższą”

Ewangelią: Ewangelią cierpienia, a znany mario-

log profesor Wincenty Łaszewski - najwęższym

kręgiem wtajemniczenia fatimskiego, czyl i krę-

giem cierpienia, do którego Bóg chce włączyć lu-

dzi wybranych, po to by współtworzyl i naszą

dzisiejszość.

Chodzi o  wielkie życiowe ciernie czy też su-

mę małych codziennych krzyży?

Każdy z nas ma inną drogę i poprzez swoje ży-

cie inaczej wejdzie w tajemnicę cierpienia. Każ-

dą, dosłownie każdą sytuację można

wykorzystać, by ofiarować cierpienie. Bo ktoś

zrobił mi przykrość. Bo ktoś mnie wykorzystał,

nadużył mojej cierpl iwości, czy zaufania, bo

chciał mnie zdominować. Bo źle mnie ocenił.

Nawet to może stać się pewnego rodzaju warto-

ścią.

Czy to znaczy, że mamy nie stawiać granic

osobom, które nas krzywdzą? Miałam taką

sytuację, że lekarz w  czasie operacji był wul-

garny i   agresywny.

Każdą sytuację można rozegrać na dwa sposo-

by, jak Pan Jezus. Z jednej strony człowiekowi,

który Go spoliczkował, odrzekł: «Jeżeli źle po-

wiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli

dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?». W sytuacji

cudzej agresj i mamy prawo dochodzić prawdy.

Ale Zbawiciel pokazał nam też drugą drogę. No

bo ileż zupełnie niepotrzebnego cierpienia On na

siebie wziął? I w naszym życiu pokorne przyjęcie

czyichś ocen czy wrzasku może stać się pewne-

go rodzaju wartością, choć mogłem postąpić ina-

czej, choć miałem do czegoś prawo. Ale tego nie

czynię.

Taka perspektywa nie jest łatwa do przyjęcia.

Przed wywiadem rozmawial iśmy o dobroczyn-

nym działaniu wody z cytryną. Większość osób

popełnia błąd i obiera cytrynę nie tylko ze skórki,

ale też z białej obwódki znajdującej się wokół

miąższu. A tymczasem to właśnie w niej jest naj-

więcej antyoksydantów! Zdejmujemy obwódkę,

bo jest gorzkawa, a okazuje się… że to jest to,

czego potrzebujemy. Ewangelia cierpienia to za-

proszenie na mistyczną górę. Wchodzi się na nią

powoli , stopniowo. I nam trzeba krok po kroku

dążyć do zrozumienia tych wszystkich tajemnic.

Aż staniemy się jak dzieci z Fatimy.

rozmawial i Paul ina Konieczna i Jacek Grubek

We wrześniu ks. Grzegorz Kucharski zo-

stał prowincjałem swojego zgromadzenia

zakonnego, czyli Stowarzyszenia Misji

Afrykańskich. Serdecznie gratulujemy!

JAN PAWEŁ II DO WIER-

NYCH, PO KOLEJNYM

POBYCIE W SZPITALU

(29.05.1 994):

„Chciałbym wyrazić dziś przez

Maryję moją wdzięczność za dar

cierpienia. Zrozumiałem, że ten

dar był potrzebny. Zrozumiałem

kiedyś, że mam wprowadzić Ko-

ściół Chrystusowy w trzecie ty-

siąclecie przez modlitwę

i wieloraką działalność, ale prze-

konałem się później, że to nie wy-

starcza: trzeba było wprowadzić

go przez cierpienie, przez zamach

trzynaście lat temu i dzisiaj przez

tę nową ofiarę. (…) Rodzina jest

zagrożona, rodzina jest atakowa-

na. Także Papież musi być atako-

wany, musi cierpieć, aby każda

rodzina i cały świat ujrzał, że ist-

nieje Ewangelia, rzec można,

wyższa: Ewangelia cierpienia,

którą trzeba głosić, by przygo-

tować przyszłość. ”

Każdą sytuację można

wykorzystać, by ofiaro-

wać cierpienie. Bo ktoś zrobił mi

przykrość. Bo chciał mnie zdo-

minować. Bo źle mnie ocenił.

fot. sekretariatfatimski.pl

W Fatimie Bóg zaprasza

nas do współzbawiania

bliźnich - przez własne

cierpienie, krzyż. To jest coś, co

św. Jan Paweł II nazwał „wyższą”

Ewangelią: Ewangelią cierpienia.

W cz. 2 wywiadu m.in. o tym :

- czemu dwie koleżanki Łucji

jednak nie zostały wizjonerkami

fatimskimi?

- i jak czerpać zyski z niespełnio-

nych marzeń.



BEATYFIKACJA KARD. WYSZYŃSKIEGO

Papież Franciszek upoważnił Kongregację do

Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekre-

tu o  cudzie za wstawiennictwem Czcigodne-

go Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Oznacza to, że proces beatyfikacyjny Prymasa

Tysiąclecia zakończył się i wkrótce poznamy datę

i miejsce uroczystej beatyfikacji. Kard. Kazimierz

Nycz wyraził nadzieję, że beatyfikacja odbędzie

się w Warszawie. „Prosiłem, aby miejscem uro-

czystości była Warszawa i pl. Piłsudskiego, gdzie

40 lat temu Prymas Wyszyński witał Jana Pawła

II”. Dodał, że w swojej prośbie zwrócił się o wy-

znaczenie daty beatyfikacji w terminie związa-

nym z rocznicą śmierci Prymasa Wyszyńskiego –

28 maja lub jego pogrzebu w dniu 31 maja.

MIESIĄC MISYJNY

Papież Franciszek ogłosił październik 201 9

roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Jego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani:

Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Na dzień

1 października na misjach posługuje 1 903

polskich misjonarzy i  misjonarek, to ponad

100 osób mniej niż rok temu - donosi Komisja

Episkopatu Polski ds. Misji. Dodaje, że w mi-

nionym roku zmarło aż 28 misjonarzy z Polski.

Krajami, w których jest najwięcej polskich mi-

sjonarzy, są: Brazylia (238), Boliwia (1 22), Ar-

gentyna (11 9), Peru (57) i Paragwaj (44).

W szeregach polskich misjonarzy jest 24 bisku-

pów. Z archidiecezji warszawskiej na misjach

posługuje 1 2 kapłanów i 4 osoby świeckie.

PODPALONA KATEDRA

Podczas marszu proaborcyjnego radykalne

feministki podłożyły ogień pod katedrę

w  mieście Meksyk. Dzięki mobilizacji wier-

nych i szybkiej reakcji władz zabytkowa świąty-

nia nie uległa zniszczeniu. Widząc, że pożar

w katedrze został ugaszony, feministki wycofały

się na centralny plac miasta, gdzie rozpaliły

ognisko i skandowały proaborcyjne hasła.

Ubrane na czarno aktywistki domagały się le-

galnej aborcji, a także praw dla środowisk

LGBT. Namalowały obsceniczne graffiti na mu-

rach, zniszczyły kilka przystanków autobuso-

wych, a także zaatakowały dziennikarzy

i policjantów.

POMNIK MIGRANTÓW

Papież Franciszek odsłonił na placu św.

Piotra wykonaną z  brązu i  gliny rzeźbę

przedstawiająca grupę migrantów z  róż-

nych kultur i   różnych okresów historycz-

nych. W jedności z wiernymi wszystkich

diecezji świata świętowano w Rzymie Światowy

Dzień Migranta i Uchodźcy. Tematem przewod-

nim monumentu są słowa Listu do Hebrajczy-

ków: „Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż

przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali

gościnę”. „Chciałem, aby to dzieło artystyczne

znalazło się tutaj, na Placu św. Piotra, żeby

przypominało wszystkim o ewangelicznym wy-

zwaniu gościnności" - powiedział papież.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII

TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

POTRZEBUJEMY TEGO, CO GORZKAWE

cz. 1 wywiadu o najwęższym kręgu wtajemniczenia fatimskiego

TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA

To ludzie tworzą kościół, zgromadzenie, czyli to, co w języku greckim opisano jako ‘ekklesia’,

a w hebrajskim - ‘kahal’. Parafianie są jednym ciałem, wspólnotą, która powstała z woli samego

Pana Boga. W naszym kościele jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, talenty, na każdego czło-

wieka. To tu modlimy się za wszystkich naszych parafian.

Kiedyś usłyszałem, że pewien parafian zachorował, więc poszedłem odwiedzić go w szpitalu.

Wtym kościele interesuje nas los każdej naszej owcy. Lubimy znać ludzi po imieniu.

Żyjemy w czasach, gdy wierni mają

wyraźnie określone preferencje. I tak jak

w poszukiwaniu potrzebnego towaru wy-

bierają się na shopping, tak chcąc zna-

leźć odpowiednią dla siebie mszę

świętą, udają się na churching (od ang.

church, czyl i kościół).

Cieszymy się, że Ty postanowiłeś

być z nami! Dziś pragniemy zadać Ci

pytanie: dlaczego niedzielną

mszę spędzasz w naszym ko-

ściele? Może podobają Ci się kazania

któregoś z księży albo lubisz sopran pa-

ni organistki? A może w murach naszej

świątyni zawsze odczuwasz spokój?

Zapraszamy do tego, byś szczerze

i anonimowo podziel i ł się z nami swoją

opinią. Możesz ją napisać na dole ostat-

niej strony EPIFANII , oderwać i wrzucić

do koszyczka, który znajduje się przy

wyjściu z kościoła. Możesz też wysłać

nam maila na adres redakcja.objawie-

niepanskie@gmail .com. Część odpo-

wiedzi opublikujemy, aby zachęcić

parafian do wizyt w naszej świątyni .

A właściwie czemu opłaca się cho-

dzić do swojej parafi i? Zapytal iśmy o to

naszych księży:

W ubiegłym roku grupa naszych pa-

rafian pojechała na rekolekcje do

Centrum Misji Afrykańskich w Borzę-

cinie. Gospodarz tego miejsca,

ks. Grzegorz Kucharski SMA za-

skoczył nas ogromną gościnno-

ścią i… niebanalną wiedzą na

temat objawień fatimskich. Ostatnio

znów go odwiedziliśmy i - z filiżanka-

mi świeżo palonej afrykańskiej kawy

w ręku - odbyliśmy kolejną rozmowę

o najciekawszych wątkach wydarzeń

z 1 91 7 roku.

EPIFANIA: Od XIX wieku Matka Boża z  nie-

spotykaną wcześniej intensywnością interwe-

niuje w  losy ludzkości, ofiarowując jej swoje

orędzia. Czemu warto zatrzymać się akurat

przy Fatimie?

GRZEGORZ KUCHARSKI SMA: Objawienia fa-

timskie mają kilka cech, które czynią je absolut-

nie wyjątkowymi na tle innych wielkich spotkań

z Matką Bożą. Zyskały nawet miano objawień

wszechczasów. Oznacza to coś ponad miarę,

coś, czego nie było, ani nie będzie. I rzeczywi-

ście, żadne inne orędzie Matki Bożej nie miało

tak kompleksowego przekazu jak orędzia fatim-

skie. Żadne nie zostało tak pieczołowicie zareje-

strowane jak zrobiła to siostra Łucja w swoich

genialnych zapiskach. I żadne nie było przypie-

czętowane świadectwem tylu osób. Ba, cud słoń-

ca z 1 3 października 1 91 7 obejrzało na własne

oczy kilkadziesiąt tysięcy ludzi! Doszło do maso-

wych nawróceń.

Wśród nawróconych było wielu ateistów

i   masonów…

To nie przypadek. W Fatimie wszystko dzieje się

zgodnie z pewną pedagogią, w sposób uporząd-

kowany i konsekwentny. Maryja przychodzi ze

swym orędziem w bardzo precyzyjnym momen-

cie. To czas zawirowań, gdy portugalska maso-

neria prowadzi otwartą walkę z Kościołem,

a w Europie postępuje dechrystianizacja. Dziś,

gdy proces laicyzacji zabrnął jeszcze dalej, jeste-

śmy zaproszeni, by na nowo wnikać w głębię fa-

timskich objawień.

Na co zwraca nam uwagę Matka Boża Fatim-

ska?

Po pierwsze w Fatimie Matka Boża w bardzo

konkretny sposób zabiera głos w kwestiach,

w których w ludzkich sercach pojawiły się wątpl i-

wości. Jest piekło? A czyściec? To są tam ludzie?

Na pewno? W czasie pierwszego objawienia naj-

starsza 1 0-letnia Łucja dopytuje, czy ona i dwójka

pozostałych dzieci pójdzie do nieba. Słyszy, że

tak, tyle że Franciszek „musi jeszcze odmówić

wiele różańców.” Widać zaaferowanie tej dziew-

czynki – nagle przypomina sobie dwie koleżanki,

które niedawno umarły. „A Maria jest już w nie-

bie?”. Jest! Wszystko idzie pięknie, wydawałoby

się, że wszyscy idą do nieba, a tu nagle pada py-

tanie o drugą koleżankę, Amelię. I wtedy pojawia

się zaskoczenie. Matka Boża odpowiada, że

Amelia zostanie w czyśćcu do końca świata…

Co takiego mogła zrobić Amelia? Przecież

miała zaledwie 1 8-20 lat!

Pytanie powinno raczej brzmieć: aha, to w takim

razie istnieje czyściec, skoro Matka Boża o nim

mówi? Właśnie to jest konkluzja pierwszego spo-

tkania: Matka Boża Fatimska przypomina nam

naukę Kościoła, którą głosił On od samego po-

czątku.

Jakie są kolejne odkrycia Fatimy?

Jeszcze w trakcie pierwszego objawienia dzie-

ciom zostaje przekazany jeden z najpiękniejszych

sekretów Fatimy. Otóż Matka Boża zaprasza pa-

stuszków - i wszystkich ludzi - do podejmowania

umartwień w intencji ratowania grzeszników.

W ten sposób oznajmia nam: jesteście współod-

powiedzialni za zbawienie drugich! I to nie na za-

sadzie, że ja teraz będę chodził i przekonywał

kogoś: wiesz, fajnie by było, żebyś się nawrócił,

bo inaczej pójdziesz do piekła. Nie, Matka Boża

mówi: dla zbawienia innych znoście cierpienia

i ofiarujcie je Bogu.

Każdy zwykły człowiek może więc uczestni-

czyć w  dziele zbawienia świata?!

Tak! W Fatimie Bóg zaprasza nas do współzba-

wiania bl iźnich - przez własne cierpienie, krzyż.

To jest coś, co św. Jan Paweł I I nazwał „wyższą”

Ewangelią: Ewangelią cierpienia, a znany mario-

log profesor Wincenty Łaszewski - najwęższym

kręgiem wtajemniczenia fatimskiego, czyl i krę-

giem cierpienia, do którego Bóg chce włączyć lu-

dzi wybranych, po to by współtworzyl i naszą

dzisiejszość.

Chodzi o  wielkie życiowe ciernie czy też su-

mę małych codziennych krzyży?

Każdy z nas ma inną drogę i poprzez swoje ży-

cie inaczej wejdzie w tajemnicę cierpienia. Każ-

dą, dosłownie każdą sytuację można

wykorzystać, by ofiarować cierpienie. Bo ktoś

zrobił mi przykrość. Bo ktoś mnie wykorzystał,

nadużył mojej cierpl iwości, czy zaufania, bo

chciał mnie zdominować. Bo źle mnie ocenił.

Nawet to może stać się pewnego rodzaju warto-

ścią.

Czy to znaczy, że mamy nie stawiać granic

osobom, które nas krzywdzą? Miałam taką

sytuację, że lekarz w  czasie operacji był wul-

garny i   agresywny.

Każdą sytuację można rozegrać na dwa sposo-

by, jak Pan Jezus. Z jednej strony człowiekowi,

który Go spoliczkował, odrzekł: «Jeżeli źle po-

wiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli

dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?». W sytuacji

cudzej agresj i mamy prawo dochodzić prawdy.

Ale Zbawiciel pokazał nam też drugą drogę. No

bo ileż zupełnie niepotrzebnego cierpienia On na

siebie wziął? I w naszym życiu pokorne przyjęcie

czyichś ocen czy wrzasku może stać się pewne-

go rodzaju wartością, choć mogłem postąpić ina-

czej, choć miałem do czegoś prawo. Ale tego nie

czynię.

Taka perspektywa nie jest łatwa do przyjęcia.

Przed wywiadem rozmawial iśmy o dobroczyn-

nym działaniu wody z cytryną. Większość osób

popełnia błąd i obiera cytrynę nie tylko ze skórki,

ale też z białej obwódki znajdującej się wokół

miąższu. A tymczasem to właśnie w niej jest naj-

więcej antyoksydantów! Zdejmujemy obwódkę,

bo jest gorzkawa, a okazuje się… że to jest to,

czego potrzebujemy. Ewangelia cierpienia to za-

proszenie na mistyczną górę. Wchodzi się na nią

powoli , stopniowo. I nam trzeba krok po kroku

dążyć do zrozumienia tych wszystkich tajemnic.

Aż staniemy się jak dzieci z Fatimy.

rozmawial i Paul ina Konieczna i Jacek Grubek

We wrześniu ks. Grzegorz Kucharski zo-

stał prowincjałem swojego zgromadzenia

zakonnego, czyli Stowarzyszenia Misji

Afrykańskich. Serdecznie gratulujemy!

JAN PAWEŁ II DO WIER-

NYCH, PO KOLEJNYM

POBYCIE W SZPITALU

(29.05.1 994):

„Chciałbym wyrazić dziś przez

Maryję moją wdzięczność za dar

cierpienia. Zrozumiałem, że ten

dar był potrzebny. Zrozumiałem

kiedyś, że mam wprowadzić Ko-

ściół Chrystusowy w trzecie ty-

siąclecie przez modlitwę

i wieloraką działalność, ale prze-

konałem się później, że to nie wy-

starcza: trzeba było wprowadzić

go przez cierpienie, przez zamach

trzynaście lat temu i dzisiaj przez

tę nową ofiarę. (…) Rodzina jest

zagrożona, rodzina jest atakowa-

na. Także Papież musi być atako-

wany, musi cierpieć, aby każda

rodzina i cały świat ujrzał, że ist-

nieje Ewangelia, rzec można,

wyższa: Ewangelia cierpienia,

którą trzeba głosić, by przygo-

tować przyszłość. ”

Każdą sytuację można

wykorzystać, by ofiaro-

wać cierpienie. Bo ktoś zrobił mi

przykrość. Bo chciał mnie zdo-

minować. Bo źle mnie ocenił.

fot. sekretariatfatimski.pl

W Fatimie Bóg zaprasza

nas do współzbawiania

bliźnich - przez własne

cierpienie, krzyż. To jest coś, co

św. Jan Paweł II nazwał „wyższą”

Ewangelią: Ewangelią cierpienia.

W cz. 2 wywiadu m.in. o tym :

- czemu dwie koleżanki Łucji

jednak nie zostały wizjonerkami

fatimskimi?

- i jak czerpać zyski z niespełnio-

nych marzeń.



Wiara dotyczy tych dóbr, których się spodziewamy, ale ich nie widzimy. Przekonuje

nas o nich Jezus Chrystus, Jego Ewangelia i wszyscy, którzy za Nim idą. Wiara

jest odpowiedzią serca na to, co słyszymy i jest darem Bożym. O wiarę trzeba więc

wciąż się troszczyć, poznając Pismo święte i prosząc o światło Ducha Świętego.

łudzy nieużyteczni jeste-

śmy; wykonaliśmy to, co

powinniśmy wykonać.”

Nie są to popularne

w dzisiejszym świecie słowa.

Wszyscy raczej chcemy być

docenieni, wyróżnieni i po-

chwaleni za to, co robimy. Gdy

otoczenie nie doceni nas nale-

życie, czujemy żal, czasem za-

zdrość, że innych zauważono,

mamy pretensje i poczucie

krzywdy. Czasem nawet nie

udaje nam się tego ukryć. Na-

sza pycha jest głodna i doma-

ga się pokarmu.

Skąd to się bierze? Moim

zdaniem, głównie z tego, że

porównujemy się do innych lu-

dzi. Wtedy zawsze jesteśmy

lepsi lub gorsi, a jeśl i pycha

jest bardzo głodna, to zawsze

lepsi od innych. Zapominamy,

że chrześci janin - każdy z nas

- został powołany do święto-

ści. Służba Bogu, którego je-

steśmy własnością, jest

naszym obowiązkiem, ale

i przywilejem. Cokolwiek czy-

nimy dobrego - służymy Bogu. Jeśl i czy-

nimy zło - służymy diabłu. Porównując

się z doskonałym wzorem do naśladowa-

nia, Jezusem Chrystusem, zawsze jeste-

śmy nieużytecznymi sługami i warto

o tym pamiętać.

Przyjmując taką postawę mamy szan-

sę dążyć do doskonałości i uniknąć sta-

nu samozadowolenia, który nie popycha

nas do rozwoju w wierze. I o tym także

jest mowa w dzisiejszej Ewangeli i . Apo-

stołowie prosil i Pana: "Przymnóż nam

wiary" I usłyszel i w odpowiedzi, że wy-

starczy tak niewiele. Wystarczy mała

raczkująca wiara, a Bóg „wykorzystując

ją”, czyni rzeczy wielkie. Wiara jest da-

rem, łaską, ale równocześnie zadaniem.

Nie jest wartością, którą zachowuje się

do końca niezmiennie. Musimy nad nią

pracować, a więc pracować nad sobą,

aby stworzyć jej odpowiednie warunki.

Potrzebne nam czyste serce, hojność

wobec słabszych, cierpl iwość wobec

tych, którzy utrudniają nam życie i wiel-

kie zaufanie do Boga. I nikt nie obiecuje

nam, że będzie łatwo.

Jaka jest moja wiara? Czy jest świa-

doma, zaangażowana, głęboka? Czy

ulega rozwojowi, stagnacji czy może ob-

umiera? Czy służę innym bezinteresow-

nie? Czy umiem i chcę zaakceptować,

aby mi czasem służono? Czy jest we

mnie pokora, która pozwala uznać, że

czasem jestem ubogi, słaby, potrzebują-

cy pomocy? Czy też uważam, że muszę

być zawsze silny i mieć wszystko pod

kontrolą? Czy mam świadomość, że „bez

Boga nic, a z Nim wszystko”?

Grażyna Karwowska
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 7, 5-1 0)

Apostołowie prosil i Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście miel i

wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedziel ibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem

i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który

orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: "Pójdź i siądź do stołu?" Czy nie

powie mu raczej: "Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i na-

pi ję się, a potem ty będziesz jadł i pił?" Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co

mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: "Słudzy

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać"».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 06.1 0 - niedziela, po sumie adoracja

Najświętszego Sakramentu, procesja,

zapraszamy asysty, o g. 1 7.30 różaniec

2. 07.1 0 - poniedziałek, wspomnienie NMP

Różańcowej, o g. 1 8.00 modlimy się w

intencji zmarłych poleconych modlitwie

Kościoła w wypominkach

3. 1 3.1 0 - niedziela, XIX Dzień Papieski pod

hasłem: Wstańcie, chodźmy! Zbiórka do

puszek na Fundację Dzieła Nowego

Tysiąclecia, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci przed I Komunią św.

4. Nabożeństwa różańcowe codziennie po

Mszy św. wieczornej. Osoby, którym trudno

jest przyjść do kościoła, zachęcamy do

modlitwy różańcowej w rodzinie. Prośmy w

intencji rodzin, Ojczyzny, o nawrócenie.

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

H A 1 , 2 - 3 ; 2 , 2 - 4 ;

P S 9 5 ( 9 4 ) , 1 - 2 . 6 - 7 AB . 7 C - 9 ;

2 TM 1 , 6 - 8 . 1 3 - 1 4 ;

Ł K 1 7 , 5 - 1 0

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

NAJWIĘKSZY SEKRET FATIMY (WYWIAD)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE
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NIE JEST ŁATWO

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) 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 344TYGODNIK PARAFIALNY NR 344

Gdy porównujemy się

do innych ludzi, zawsze

jesteśmy lepsi lub gorsi, a jeśli

pycha jest bardzo głodna, to

zawsze lepsi od innych.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

Gdy otoczenie nie doce-

ni nas należycie, mamy

pretensje i poczucie

krzywdy. Nasza pycha jest

głodna i domaga się pokarmu.

ANKIETA WIERNYCH

Czemu chodzę do kościoła w Blizne?

"Nie ma takiego

problemu, ani osobistego,

ani rodzinnego, ani

narodowego, ani

międzynarodowego,

którego nie można byłoby

rozwiązać przy pomocy

różańca".

Matka Boża Fatimska

do s. Łucji

MÓDL SIĘ Z NAMI ZA BLIZNE

I CAŁY ŚWIAT CODZIENNIE

PO MSZY ŚW. O 18


