
Pan Jezus przestrzega nas przed fałszywymi prorokami: „Strzeżcie się, żeby was nie zwie-

dziono”. Nasza nadzieja jest pełna nieśmiertelności, ku której zmierzamy. Trwając przy Bożym

Słowie, liturgii i we wspólnocie ludu Bożego, możemy być pewni zwycięstwa. Znaki, które trwo-

żą świat, dla nas staną się źródłem nadziei. Pan przychodzi ocalić tych, którzy są Mu wierni.

.

zisiejsza Ewangelia ma już cha-

rakter wyraźnie adwentowy: mó-

wi o znakach końca czasów,

czyl i o tzw. eschatologi i , a nadto

odmalowuje ją w barwach czysto

apokaliptycznych: katakl izmy, trzęsienia

ziemi, straszne zjawiska i znaki na nie-

bie, wojny, głód i zarazy. A jakby tego

było jeszcze za mało, to również prze-

śladowania i nienawiść wobec chrześci-

jan i śmierć poniesiona z ręki

najbl iższych: własnych rodziców, braci

lub przyjaciół.

Jest to wyjątek z eschatologiczne-

go przemówienia Jezusa, w którym

przepowiednia wydarzeń, jakie poprze-

dzą koniec świata, przeplata się z prze-

powiednią wydarzeń, mających

poprzedzić upadek Jerozolimy i znisz-

czenie świątyni. Pan mówi przede

wszystkim o ukazaniu się wielu, którzy

wystąpią w Jego imieniu, głosząc fał-

szywą naukę i fałszywe przepowiada-

nie. „Strzeżcie się, żeby was nie

zwiedziono… nie chodźcie za nimi”.

Nie muszą to być od razu strasz-

ne zjawiska i wielkie znaki na niebie,

ale czujemy się czasem, jakby nasz

świat się zachwiał i uciekł nam spod

nóg. To, co miało być trwałe, okazało

się kruche, to, w czym pokładałyśmy na-

dzieję, boleśnie nas zawiodło. Zniekształce-

nie prawdy jest bardzo zdradl iwym

niebezpieczeństwem. Należy być ostroż-

nym i umieć rozróżniać; tego, kto sprzeciwia

się Pismu Świętemu, kto nie jest z Kościo-

łem, z Papieżem – nie wolno słuchać.

Jezus zaprasza do wytrwałości. Za-

chęca, aby w przeciwnościach jeszcze moc-

niej przylgnąć do Boga. Jeśl i żyjesz

w stanie łaski uświęcającej, starasz się być

wierny nauce Jezusa, nie dziw się, że do-

świadczasz trudności. One cię hartują.

Sprawiają, że stajesz się si lniejszy i mą-

drzejszy. Oczywiście po ludzku trudno to

przyjąć, dlatego tak często narzekamy i ma-

my pretensje do Boga. Co zrobić, aby wy-

trwać w tzw. trudnych czasach? Trwać przy

sercu Boga. Nawet wbrew sobie. Nawet

wbrew opiniom innych. Nawet wbrew emo-

cjom.

Podobnie należy patrzeć na prześla-

dowania, jakie w każdym czasie dotykają

kościół. Nie są one dla zguby, lecz dla do-

bra wierzących, by oczyścić i umocnić ich

wiarę. ”Będzie to dla was sposobność - mó-

wi Jezus - do składania świadectwa”. Jezus

zachęca swoich uczniów, aby się nie przej-

mowali nawet wówczas, gdy zostaną uwię-

zieni. On będzie czuwał nad nimi, i jeśl i dla

Jego imienia muszą utracić życie, zyskają je

w wieczności. „Przez swoją wytrwałość

ocalicie wasze życie”.

Dobrym miejscem na przeczekanie ży-

ciowych burz i sztormów jest regularna ado-

racja Najświętszego Sakramentu, podczas

której możesz wytrwale powierzać Bogu to,

co spędza ci sen z powiek. Nie zawsze

przyjdzie natychmiastowe rozwiązanie. Nie

zawsze przybędzie odpowiedź. Jeśl i jednak

będziesz wierny, Słowo wyda owoc. Jezus

zapewnia mnie, że w każdym wydarzeniu

mego życia niesie mnie na ramionach.

„Czas który spędzasz z Jezusem ukry-

tym w Najświętszym Sakramencie, jest naj-

lepszym czasem, jaki możesz mieć na

ziemi.” Matka Teresa z Kalkuty

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (21 , 5-1 9) fragment

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod mo-

im imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi! I nie

trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz

nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw

królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska

i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześla-

dować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą

do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanów-

cie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-

drość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 1 7.11 - niedziela, Światowy Dzień Ubogich,

po Mszy św. spotkanie dzieci

przygotowujących się do I Komunii św. ze

szkoły Gaudeamus

2. 1 8.11 - poniedziałek, wspomnienie bł.

Karoliny Kózkówny

3. 20.11 - środa, wspomnienie św. Rafała

Kalinowskiego

4. 21 .11 - czwartek, wspomnienie Ofiarowania

NMP

5. 22.11 - piątek, wspomnienie św. Cecyli i

6. 24.11 - niedziela, uroczystość Jezusa

Chrystusa, Króla Wszechświata

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

M L 3 , 1 9 - 2 0 . 1 ;

P S 9 8 ( 9 7 ) , 5 - 6 . 7 - 8 . 9 ;

2 TE S 3 , 7 - 1 2 ;

Ł K 2 1 , 5 - 1 9

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

PIELĘGNIARKA O FILMIE „NIEPLANOWANE”

EPILOG WYWIADU O FATIMIE
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CZY JESTEŚMY GOTOWI NA SPOTKANIE Z PANEM?

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
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Czujemy się czasem, jakby

nasz świat się zachwiał i

uciekł nam spod nóg. To,

co miało być trwałe, okazało się

kruche, to, w czym pokładałyśmy

nadzieję, boleśnie nas zawiodło.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów



zbanek, z którego przez całe

przedpołudnie płynęła do

naszych filiżanek świeżo

palona afrykańska kawa, był

już niemal pusty. Wizyta

w Centrum Misji Afrykańskich

w Borzęcinie dobiegała końca.

Oto ostatnie refleksje, jakimi

podzielił się z nami ks. Grzegorz

Kucharski, prowincjał Stowarzy-

szenia Misji Afrykańskich i po-

siadacz niebanalnej wiedzy na

temat objawień fatimskich z 1 91 7

roku.

EPIFANIA: Hiacynta, jedna z  wizjonerek fa-

timskich, powiedziała przed śmiercią, że

Boga najbardziej obrażają grzechy nieczy-

stości. Ale to było prawie sto lat temu. Kim

jest przysłowiowy grzesznik w  201 9 roku?

KS. GRZEGORZ KUCHARSKI SMA: Każdy

z nas jest dotknięty znamieniem grzechu i po-

trzebuje nawrócenia. Jednak takimi przysło-

wiowymi grzesznikami wydają się być

wszystkie osoby, które ewidentnie nie idą dro-

gami Bożymi – świadomie lub nieświadomie,

w sposób zawiniony lub niezawiniony. Proble-

mem jest wciąż rozwiązłość, nieczystość, ży-

cie w związkach pozamałżeńskich. Takim

osobom potrzeba wielkiej łaski, by mogły pod-

jąć dojrzałe decyzje - w prawdzie przed Bo-

giem i samymi sobą. Rozwiązania są, tylko

one wszystkie kosztują. Wymagają wyrze-

czeń, trudów, nieustannej pracy nad sobą.

Spójrzmy na osoby po rozwodzie żyjące w po-

nownych związkach. Przecież święty Jan Pa-

weł I I otworzył im niesamowite drogi, jak np.

możliwość przystępowania do komunii świętej,

jeśl i żyją w czystości, czyl i decydują się wejść

na nowy etap wzajemnej relacj i – ten, który

Bogu się podoba. Ale tu potrzebna jest łaska.

W  poprzednich częściach wywiadu mówi-

liśmy, że Matka Boża Fatimska prosi, by

dla ratowania grzeszników ofiarowywać

Bogu nasze cierpienia. Jak jeszcze można

pomagać duchowo tym, którzy giną?

Istnieją specjalne akty, które podyktował dzie-

ciom Anioł z Fatimy (patrz ramka na dole

strony – przyp. red.). Słowo po słowie pokazał

nam, jak modlić się za tych, którzy są już być

może na zakręcie prowadzącym prosto do

piekła. My nawet nie musimy znać imion ludzi,

za którymi orędujemy. Pan Bóg potrzebuje tyl-

ko materi i - czyl i naszych umartwień i właśnie

modlitw - by móc je we wspaniały sposób

przekształcać i wyprowadzać z nich dobro na-

wrócenia dla tych, którzy tego najbardziej po-

trzebują.

Łucja, już jako siostra zakonna, napisała,

że prawdziwa pokuta, jakiej żąda obecnie

Bóg, to przede wszystkim ofiara z  wypeł-

niania naszych obowiązków - codziennych

i   religijnych. Zatrzymajmy się przy tych

ostatnich. Do jakich konkretnych praktyk

pobożnościowych zaprasza nas Fatima?

W Fatimie Matka Boża przypomina o istnieniu

bardzo prostych i jasnych dróg, które Kościół

proponuje swym dzieciom od wieków. Dzisiej-

szy człowiek szuka pokarmu w różnych miej-

scach: to zainspiruje się jakimś buddyzmem,

to karate, to czymś innym. Tymczasem Maryja

mówi nam: sięgnijcie po sakramenty święte

i różaniec . Spójrzmy na ostatnie zjawienie się

Anioła. Jesienią 1 91 6 roku przynosi on kiel ich

i Hostię i udziela Franciszkowi, Hiacyncie i Łu-

cj i komunii świętej. Warto przy tym zauważyć

pewien szczegół. Otóż dotąd Anioł zawsze

przybywał ze wschodu – i stamtąd będzie też

potem przychodzić Matka Boża. Natomiast ten

jeden jedyny raz Anioł zjawia się z nieco inne-

go, odchylonego kierunku… To nie przypadek,

lecz kolejny element tego, co możemy nazwać

pedagogią Fatimy…

Skąd przychodzi tego dnia Anioł?

Jak zauważa mariolog Wincenty Łaszewski,

przychodzi on od strony… kościoła parafialne-

go. W ten sposób chce nam powiedzieć jedną

rzecz: wy macie wszystko, czego wam potrze-

ba. Właśnie tam! Macie mszę świętą, macie

wszystkie sakramenty, macie kapłana, to zna-

czy dokładnie to, co jest wam potrzebne do

zbawienia. Wszystko! To takie proste.

Na samym wstępie wywiadu zwrócił ksiądz

uwagę na fakt, że objawienia fatimskie

określane są mianem objawień wszechcza-

sów. Jak możemy podsumować ich bogaty

przekaz?

W Fatimie Matka Boża zaprasza nas do doko-

nania ogromnego zwrotu w naszym życiu, do

nawrócenia. Chce, byśmy zdali sobie sprawę

z tego, że żyjemy w świecie, który jest ducho-

wy. Mówi nam, że nasze życie ma pewien lo-

giczny kierunek i że jest nim Niebo. Zaprasza,

byśmy o to Niebo staral i się nie tylko dla sie-

bie, ale też dla innych. Pokazuje drogi – mo-

dl itwę, umartwienia, sakramenty, różaniec. To

jest kwintesencja Fatimy. Dzięki objawieniom

dowiadujemy się też, że nie każdy z nas wej-

dzie na tak samo wysoki stopień doświadcza-

nia Boga i przeżywania cierpienia. Istnieje

pewna gradacja: każdy dostaje swoją miarę

daru łaski. I le to będzie dla ciebie? Nie wiem.

I le dla mnie? Też nie wiem. Będę to odkrywać

powolutku i iść drogą, która jest przymierzona

i przeważona tylko dla mnie i która całkowicie

różni się od ścieżek innych osób. Będę szedł

tą moją drogą zbawienia – drogą łaski, pozna-

nia i odpowiedzialności.

rozmawiali Paulina Konieczna i Jacek Grubek

Święci Franciszku i Hiacynto, Błogo-

sławiona Łucjo, módlcie się za nami!

PAPIEŻ W JAPONII

Japonia, którą wkrótce odwiedzi papież

Franciszek, to społeczeństwo ponowo-

czesne, zwłaszcza Tokio, które mówiąc

obrazowo straciło swój kompas, nie wie,

czym się kierować w  życiu – uważa kard.

Jean-Claude Hollerich, przez 1 7 lat jako mi-

sjonarz w tym kraju. Zastrzega on, że w Ja-

ponii wciąż respektuje się wartości

tradycyjne, bardziej niż w Europie, ale rów-

nież i to uległo osłabieniu. „Większość Japoń-

czyków nie należy do żadnej religii albo

zapomniała, do jakiej religii należą. I kiedy

umiera na przykład babcia, to pojawia się

problem, bo nie wiadomo, według jakiej tra-

dycji religijnej powinna być pochowana. Lu-

dzie są otwarci na religie. I wielu młodych

stawia pytania o wiarę”.

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Pięć organizacji działających na rzecz

osób bezdomnych w  Warszawie włączy

się we wspólną akcję na rzecz potrzebują-

cych z  okazji III Światowego Dnia Ubo-

gich. 1 7 listopada o godz. 1 6.00 w centrum

Warszawy, pod Pałacem Kultury i Nauki,

wszyscy potrzebujący otrzymają ciepły posi-

łek oraz specjalnie przygotowane przez wo-

lontariuszy podarunki. Caritas Archidiecezji

Warszawskiej z innymi organizacjami zapra-

sza wszystkich potrzebujących do wspólnego

stołu, a tym samym uwrażliwia mieszkańców

stolicy na potrzeby osób bezdomnych

zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się zi -

my. Więcej informacji na temat: Caritas Archi-

diecezji Warszawskiej – www.caritasaw.pl.

WATYKAN O ŻYWNOŚCI

„Ponosimy wspólną odpowiedzialność

moralną za to, aby wszyscy mieli pod do-

statkiem chleba powszedniego” – Bp Mar-

celo Sanchez Sorondo w wywiadzie dla

Radia Watykańskiego stwierdził, że wszyst-

kie organizacje międzynarodowe zajmujące

się wyżywieniem biją na alarm w obliczu

utraty żywności oraz jej marnowania. To są

powody dla których 800 mln ludzi nie ma wy-

starczającej ilości jedzenia, a podobna liczba

nie ma dostępu do dobrego jedzenia. Jedna

trzecia ludzkości natomiast obfituje w jedze-

nie, ale spożywa zbyt dużo lub robi to źle.

POWĄZKI W INTERNECIE

1 4 listopada zostały zaprezentowane

rezultaty prac inwentarzowych prowa-

dzonych na terenie największej zabyt-

kowej nekropolii w  Warszawie przez

Archidiecezję Warszawską wraz ze

Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Celem trwających siedem lat wysiłków by-

ło stworzenie elektronicznej bazy danych

nekropolii. Dzięki wyszukiwarce możliwe

jest odnalezienie poszukiwanego nagrob-

ka oraz ustalenie miejsca jego położenia

na obszarze 44 hektarów cmentarza.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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TEN JEDEN RAZ ANIOŁ PRZYSZEDŁ

Z INNEGO KIERUNKU...

Po wspólnym seansie głośnego

dzieła „Nieplanowane” jeszcze

długo rozmawialiśmy z naszymi

parafianami w holu kina. Pani

Ela, która jest pielęgniarką, nie

kryła silnych emocji związanych

z tym, co ujawnia filmowa bio-

grafia byłej aborcjonistki, Abby

Johnson.

Gdy fi lm dobiegł końca, na sali kinowej

zapanowało głuche milczenie. Dziwnie jest

teraz słyszeć te wszystkie dźwięki, odgłosy

z knajp i kas kinowych. Jakoś nie pasują do

tego, co człowiek ma w myślach i w sercu.

Jestem pielęgniarką, ale drugi raz nie

zobaczyłabym tego fi lmu. On pokazuje, że

aborcja to krwawy i brutalny biznes.

Kiedyś ludzie nie zdawali sobie sprawy

z tego, czym jest aborcja. Dziś mamy USG,

więc wszystko jest obrazowe, namacalne,

ale dopiero ten fi lm wydobywa to na światło

dzienne. Tyle lat jestem w medycynie i nie

miałam pojęcia, że to tak wygląda! Uwa-

żam, że scenę z gabinetu ginekologiczne-

go powinna obejrzeć każda kobieta, która

myśli o usunięciu ciąży. Powinien wręcz ist-

nieć obowiązek - że przed zabiegiem pa-

cjentka składa deklarację: „Tak, widziałam,

wiem, co to jest, jestem w pełni świadoma,

co będzie się po kolei działo.”

W szkole pielęgniarskiej uczono nas, że

nie można mówić źle o aborcj i . Tylko raz

w IV klasie, na zajęciach z położnictwa wy-

świetlono nam profi laktycznie fi lm, w któ-

rym była pokazane rączki i nóżki dziecka

nienarodzonego. Myślę, że nasz nauczyciel

chciał nam w ten sposób przekazać prawdę

o aborcj i – dyskretnie, między słowami, bo

pewnych rzeczy nie mógł powiedzieć wprost.

Mam koleżankę, jest anestetyczką,

czyl i pielęgniarką asystującą anestezjolo-

gowi. No i ona w soboty i niedziele brała

udział w jakichś zabiegach, ale nikt nie

chciał jej powiedzieć, o co dokładnie cho-

dzi. Jak pytała lekarza, co to za leki są po-

dawane i po co, to słyszała tylko mgliste

odpowiedzi typu: „macica jest źle ułożona”

albo że chodzi o „usuwanie jakichś scho-

rzeń”. Sprawa nie dawała jej spokoju, więc

pytała, drążyła, no i w końcu znajoma z od-

działu powiedziała jej: „To ty nie wiesz, że

bierzesz udział w aborcjach?!”. Moja kole-

żanka została potwornie oszukana… Ale

nie miała siły walczyć samotnie przeciwko

całemu szpitalowi, więc po prostu zwolniła

się i przeniosła gdzie indziej.

Aborcja to śmierć. W łonie matki miesz-

ka żywa istota ludzka. Przecież nawet jak

chce się mieć tul ipana w ogrodzie, to trzeba

najpierw posadzić cebulkę. Jestem wstrzą-

śnięta tym filmem. Pokazał, że z aborcją

jest jak z zatrutym ciastkiem. Może robić

wrażenie wyjątkowo pysznego - ale tylko do

momentu, aż się go nieopatrznie spróbuje.

Ela

wysłuchała Paulina Konieczna

Koleżanka usłyszała: „To ty nie wiesz,

że bierzesz udział w aborcjach?”

D
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cz. 3 wywiadu o objawieniach wszechczasów w Fatimie

Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie za-

prasza grupy parafialne na konferencje, warsz-

taty, duchową formację i… świeżo paloną

afrykańską kawę! Zwykli wierni też mogą tu co-

dziennie przyjść na adorację w Kaplicy i mszę

świętą. / fot. ks. Grzegorz Kucharski SMA

MODLITWY FATIMSKIE PODYKTOWANE DZIECIOM PRZEZ ANIOŁA:

[Anioł] zbl iżywszy się do nas, (…) uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi. Porwani siłą nadprzyrodzoną ro-

bil iśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez niego: - O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwiel-

biam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię

nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.

Anioł (…) trzymał w ręce kiel ich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kiel icha.

Nagle kiel ich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: - Trójco Prze-

najświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe

Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata,

na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi

Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.

Więcej recenzji autorstwa

parafian na stronie face-

bookowej „Parafia Objawie-

nia Pańskiego w Blizne”

Ks. Marian Rowicki o filmie "Nieplanowane"

Film, który daje wiele do myślenia,

nad przyczynami niewiedzy czy też

ignorancji człowieka XXI wieku. Życie:

największa wartość dla każdego, wiemy,

jak się zaczyna, jak jest wtedy kruche

i bezbronne. Powstają jednak ideolo-

gię zaciemniające ten wspaniały pro-

ces, nienawidzące życia, człowieka,

szczególnie kobiety. Budowane są kli-

niki - rzeźnie, gdzie dokonuje się maso-

wej rzezi dzieci nienarodzonych w imię

wypaczonego prawa wyboru i wyimagi-

nowanej wolności. W ten sposób okale-

cza się kobietę na całe życie. Ta, która

miała być nosicielką i opiekunką życia,

staje się „grobem” swego dziecka.

Film wartościowy, gdyż jest świadec-

twem kobiety, która była w środku tego

piekła, a dzięki modlitwom zdołała z te-

go wyjść i zaświadczyć o dokonującym

się tam procederze. Nawróciła się i sta-

nęła po stronie obrońców życia. Każdy,

nawet dorosły człowiek, może wiele zy-

skać, gdy obejrzy ten fi lm.



zbanek, z którego przez całe

przedpołudnie płynęła do

naszych filiżanek świeżo

palona afrykańska kawa, był

już niemal pusty. Wizyta

w Centrum Misji Afrykańskich

w Borzęcinie dobiegała końca.

Oto ostatnie refleksje, jakimi

podzielił się z nami ks. Grzegorz

Kucharski, prowincjał Stowarzy-

szenia Misji Afrykańskich i po-

siadacz niebanalnej wiedzy na

temat objawień fatimskich z 1 91 7

roku.

EPIFANIA: Hiacynta, jedna z  wizjonerek fa-

timskich, powiedziała przed śmiercią, że

Boga najbardziej obrażają grzechy nieczy-

stości. Ale to było prawie sto lat temu. Kim

jest przysłowiowy grzesznik w  201 9 roku?

KS. GRZEGORZ KUCHARSKI SMA: Każdy

z nas jest dotknięty znamieniem grzechu i po-

trzebuje nawrócenia. Jednak takimi przysło-

wiowymi grzesznikami wydają się być

wszystkie osoby, które ewidentnie nie idą dro-

gami Bożymi – świadomie lub nieświadomie,

w sposób zawiniony lub niezawiniony. Proble-

mem jest wciąż rozwiązłość, nieczystość, ży-

cie w związkach pozamałżeńskich. Takim

osobom potrzeba wielkiej łaski, by mogły pod-

jąć dojrzałe decyzje - w prawdzie przed Bo-

giem i samymi sobą. Rozwiązania są, tylko

one wszystkie kosztują. Wymagają wyrze-

czeń, trudów, nieustannej pracy nad sobą.

Spójrzmy na osoby po rozwodzie żyjące w po-

nownych związkach. Przecież święty Jan Pa-

weł I I otworzył im niesamowite drogi, jak np.

możliwość przystępowania do komunii świętej,

jeśl i żyją w czystości, czyl i decydują się wejść

na nowy etap wzajemnej relacj i – ten, który

Bogu się podoba. Ale tu potrzebna jest łaska.

W  poprzednich częściach wywiadu mówi-

liśmy, że Matka Boża Fatimska prosi, by

dla ratowania grzeszników ofiarowywać

Bogu nasze cierpienia. Jak jeszcze można

pomagać duchowo tym, którzy giną?

Istnieją specjalne akty, które podyktował dzie-

ciom Anioł z Fatimy (patrz ramka na dole

strony – przyp. red.). Słowo po słowie pokazał

nam, jak modlić się za tych, którzy są już być

może na zakręcie prowadzącym prosto do

piekła. My nawet nie musimy znać imion ludzi,

za którymi orędujemy. Pan Bóg potrzebuje tyl-

ko materi i - czyl i naszych umartwień i właśnie

modlitw - by móc je we wspaniały sposób

przekształcać i wyprowadzać z nich dobro na-

wrócenia dla tych, którzy tego najbardziej po-

trzebują.

Łucja, już jako siostra zakonna, napisała,

że prawdziwa pokuta, jakiej żąda obecnie

Bóg, to przede wszystkim ofiara z  wypeł-

niania naszych obowiązków - codziennych

i   religijnych. Zatrzymajmy się przy tych

ostatnich. Do jakich konkretnych praktyk

pobożnościowych zaprasza nas Fatima?

W Fatimie Matka Boża przypomina o istnieniu

bardzo prostych i jasnych dróg, które Kościół

proponuje swym dzieciom od wieków. Dzisiej-

szy człowiek szuka pokarmu w różnych miej-

scach: to zainspiruje się jakimś buddyzmem,

to karate, to czymś innym. Tymczasem Maryja

mówi nam: sięgnijcie po sakramenty święte

i różaniec . Spójrzmy na ostatnie zjawienie się

Anioła. Jesienią 1 91 6 roku przynosi on kiel ich

i Hostię i udziela Franciszkowi, Hiacyncie i Łu-

cj i komunii świętej. Warto przy tym zauważyć

pewien szczegół. Otóż dotąd Anioł zawsze

przybywał ze wschodu – i stamtąd będzie też

potem przychodzić Matka Boża. Natomiast ten

jeden jedyny raz Anioł zjawia się z nieco inne-

go, odchylonego kierunku… To nie przypadek,

lecz kolejny element tego, co możemy nazwać

pedagogią Fatimy…

Skąd przychodzi tego dnia Anioł?

Jak zauważa mariolog Wincenty Łaszewski,

przychodzi on od strony… kościoła parafialne-

go. W ten sposób chce nam powiedzieć jedną

rzecz: wy macie wszystko, czego wam potrze-

ba. Właśnie tam! Macie mszę świętą, macie

wszystkie sakramenty, macie kapłana, to zna-

czy dokładnie to, co jest wam potrzebne do

zbawienia. Wszystko! To takie proste.

Na samym wstępie wywiadu zwrócił ksiądz

uwagę na fakt, że objawienia fatimskie

określane są mianem objawień wszechcza-

sów. Jak możemy podsumować ich bogaty

przekaz?

W Fatimie Matka Boża zaprasza nas do doko-

nania ogromnego zwrotu w naszym życiu, do

nawrócenia. Chce, byśmy zdali sobie sprawę

z tego, że żyjemy w świecie, który jest ducho-

wy. Mówi nam, że nasze życie ma pewien lo-

giczny kierunek i że jest nim Niebo. Zaprasza,

byśmy o to Niebo staral i się nie tylko dla sie-

bie, ale też dla innych. Pokazuje drogi – mo-

dl itwę, umartwienia, sakramenty, różaniec. To

jest kwintesencja Fatimy. Dzięki objawieniom

dowiadujemy się też, że nie każdy z nas wej-

dzie na tak samo wysoki stopień doświadcza-

nia Boga i przeżywania cierpienia. Istnieje

pewna gradacja: każdy dostaje swoją miarę

daru łaski. I le to będzie dla ciebie? Nie wiem.

I le dla mnie? Też nie wiem. Będę to odkrywać

powolutku i iść drogą, która jest przymierzona

i przeważona tylko dla mnie i która całkowicie

różni się od ścieżek innych osób. Będę szedł

tą moją drogą zbawienia – drogą łaski, pozna-

nia i odpowiedzialności.

rozmawiali Paulina Konieczna i Jacek Grubek

Święci Franciszku i Hiacynto, Błogo-

sławiona Łucjo, módlcie się za nami!

PAPIEŻ W JAPONII

Japonia, którą wkrótce odwiedzi papież

Franciszek, to społeczeństwo ponowo-

czesne, zwłaszcza Tokio, które mówiąc

obrazowo straciło swój kompas, nie wie,

czym się kierować w  życiu – uważa kard.

Jean-Claude Hollerich, przez 1 7 lat jako mi-

sjonarz w tym kraju. Zastrzega on, że w Ja-

ponii wciąż respektuje się wartości

tradycyjne, bardziej niż w Europie, ale rów-

nież i to uległo osłabieniu. „Większość Japoń-

czyków nie należy do żadnej religii albo

zapomniała, do jakiej religii należą. I kiedy

umiera na przykład babcia, to pojawia się

problem, bo nie wiadomo, według jakiej tra-

dycji religijnej powinna być pochowana. Lu-

dzie są otwarci na religie. I wielu młodych

stawia pytania o wiarę”.

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Pięć organizacji działających na rzecz

osób bezdomnych w  Warszawie włączy

się we wspólną akcję na rzecz potrzebują-

cych z  okazji III Światowego Dnia Ubo-

gich. 1 7 listopada o godz. 1 6.00 w centrum

Warszawy, pod Pałacem Kultury i Nauki,

wszyscy potrzebujący otrzymają ciepły posi-

łek oraz specjalnie przygotowane przez wo-

lontariuszy podarunki. Caritas Archidiecezji

Warszawskiej z innymi organizacjami zapra-

sza wszystkich potrzebujących do wspólnego

stołu, a tym samym uwrażliwia mieszkańców

stolicy na potrzeby osób bezdomnych

zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się zi -

my. Więcej informacji na temat: Caritas Archi-

diecezji Warszawskiej – www.caritasaw.pl.

WATYKAN O ŻYWNOŚCI

„Ponosimy wspólną odpowiedzialność

moralną za to, aby wszyscy mieli pod do-

statkiem chleba powszedniego” – Bp Mar-

celo Sanchez Sorondo w wywiadzie dla

Radia Watykańskiego stwierdził, że wszyst-

kie organizacje międzynarodowe zajmujące

się wyżywieniem biją na alarm w obliczu

utraty żywności oraz jej marnowania. To są

powody dla których 800 mln ludzi nie ma wy-

starczającej ilości jedzenia, a podobna liczba

nie ma dostępu do dobrego jedzenia. Jedna

trzecia ludzkości natomiast obfituje w jedze-

nie, ale spożywa zbyt dużo lub robi to źle.

POWĄZKI W INTERNECIE

1 4 listopada zostały zaprezentowane

rezultaty prac inwentarzowych prowa-

dzonych na terenie największej zabyt-

kowej nekropolii w  Warszawie przez

Archidiecezję Warszawską wraz ze

Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Celem trwających siedem lat wysiłków by-

ło stworzenie elektronicznej bazy danych

nekropolii. Dzięki wyszukiwarce możliwe

jest odnalezienie poszukiwanego nagrob-

ka oraz ustalenie miejsca jego położenia

na obszarze 44 hektarów cmentarza.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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TEN JEDEN RAZ ANIOŁ PRZYSZEDŁ

Z INNEGO KIERUNKU...

Po wspólnym seansie głośnego

dzieła „Nieplanowane” jeszcze

długo rozmawialiśmy z naszymi

parafianami w holu kina. Pani

Ela, która jest pielęgniarką, nie

kryła silnych emocji związanych

z tym, co ujawnia filmowa bio-

grafia byłej aborcjonistki, Abby

Johnson.

Gdy fi lm dobiegł końca, na sali kinowej

zapanowało głuche milczenie. Dziwnie jest

teraz słyszeć te wszystkie dźwięki, odgłosy

z knajp i kas kinowych. Jakoś nie pasują do

tego, co człowiek ma w myślach i w sercu.

Jestem pielęgniarką, ale drugi raz nie

zobaczyłabym tego fi lmu. On pokazuje, że

aborcja to krwawy i brutalny biznes.

Kiedyś ludzie nie zdawali sobie sprawy

z tego, czym jest aborcja. Dziś mamy USG,

więc wszystko jest obrazowe, namacalne,

ale dopiero ten fi lm wydobywa to na światło

dzienne. Tyle lat jestem w medycynie i nie

miałam pojęcia, że to tak wygląda! Uwa-

żam, że scenę z gabinetu ginekologiczne-

go powinna obejrzeć każda kobieta, która

myśli o usunięciu ciąży. Powinien wręcz ist-

nieć obowiązek - że przed zabiegiem pa-

cjentka składa deklarację: „Tak, widziałam,

wiem, co to jest, jestem w pełni świadoma,

co będzie się po kolei działo.”

W szkole pielęgniarskiej uczono nas, że

nie można mówić źle o aborcj i . Tylko raz

w IV klasie, na zajęciach z położnictwa wy-

świetlono nam profi laktycznie fi lm, w któ-

rym była pokazane rączki i nóżki dziecka

nienarodzonego. Myślę, że nasz nauczyciel

chciał nam w ten sposób przekazać prawdę

o aborcj i – dyskretnie, między słowami, bo

pewnych rzeczy nie mógł powiedzieć wprost.

Mam koleżankę, jest anestetyczką,

czyl i pielęgniarką asystującą anestezjolo-

gowi. No i ona w soboty i niedziele brała

udział w jakichś zabiegach, ale nikt nie

chciał jej powiedzieć, o co dokładnie cho-

dzi. Jak pytała lekarza, co to za leki są po-

dawane i po co, to słyszała tylko mgliste

odpowiedzi typu: „macica jest źle ułożona”

albo że chodzi o „usuwanie jakichś scho-

rzeń”. Sprawa nie dawała jej spokoju, więc

pytała, drążyła, no i w końcu znajoma z od-

działu powiedziała jej: „To ty nie wiesz, że

bierzesz udział w aborcjach?!”. Moja kole-

żanka została potwornie oszukana… Ale

nie miała siły walczyć samotnie przeciwko

całemu szpitalowi, więc po prostu zwolniła

się i przeniosła gdzie indziej.

Aborcja to śmierć. W łonie matki miesz-

ka żywa istota ludzka. Przecież nawet jak

chce się mieć tul ipana w ogrodzie, to trzeba

najpierw posadzić cebulkę. Jestem wstrzą-

śnięta tym filmem. Pokazał, że z aborcją

jest jak z zatrutym ciastkiem. Może robić

wrażenie wyjątkowo pysznego - ale tylko do

momentu, aż się go nieopatrznie spróbuje.

Ela

wysłuchała Paulina Konieczna

Koleżanka usłyszała: „To ty nie wiesz,

że bierzesz udział w aborcjach?”

D

TYGODNIK PARAFIALNY NR 350
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Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie za-

prasza grupy parafialne na konferencje, warsz-

taty, duchową formację i… świeżo paloną

afrykańską kawę! Zwykli wierni też mogą tu co-

dziennie przyjść na adorację w Kaplicy i mszę

świętą. / fot. ks. Grzegorz Kucharski SMA
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bil iśmy to samo i powtarzaliśmy słowa wymawiane przez niego: - O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwiel-

biam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię

nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.

Anioł (…) trzymał w ręce kiel ich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kiel icha.

Nagle kiel ich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: - Trójco Prze-

najświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe

Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata,

na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi

Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.

Więcej recenzji autorstwa

parafian na stronie face-

bookowej „Parafia Objawie-

nia Pańskiego w Blizne”

Ks. Marian Rowicki o filmie "Nieplanowane"

Film, który daje wiele do myślenia,

nad przyczynami niewiedzy czy też

ignorancji człowieka XXI wieku. Życie:

największa wartość dla każdego, wiemy,

jak się zaczyna, jak jest wtedy kruche

i bezbronne. Powstają jednak ideolo-

gię zaciemniające ten wspaniały pro-

ces, nienawidzące życia, człowieka,

szczególnie kobiety. Budowane są kli-

niki - rzeźnie, gdzie dokonuje się maso-

wej rzezi dzieci nienarodzonych w imię

wypaczonego prawa wyboru i wyimagi-

nowanej wolności. W ten sposób okale-

cza się kobietę na całe życie. Ta, która

miała być nosicielką i opiekunką życia,

staje się „grobem” swego dziecka.

Film wartościowy, gdyż jest świadec-

twem kobiety, która była w środku tego

piekła, a dzięki modlitwom zdołała z te-

go wyjść i zaświadczyć o dokonującym

się tam procederze. Nawróciła się i sta-

nęła po stronie obrońców życia. Każdy,

nawet dorosły człowiek, może wiele zy-

skać, gdy obejrzy ten fi lm.



Pan Jezus przestrzega nas przed fałszywymi prorokami: „Strzeżcie się, żeby was nie zwie-

dziono”. Nasza nadzieja jest pełna nieśmiertelności, ku której zmierzamy. Trwając przy Bożym

Słowie, liturgii i we wspólnocie ludu Bożego, możemy być pewni zwycięstwa. Znaki, które trwo-

żą świat, dla nas staną się źródłem nadziei. Pan przychodzi ocalić tych, którzy są Mu wierni.

.

zisiejsza Ewangelia ma już cha-

rakter wyraźnie adwentowy: mó-

wi o znakach końca czasów,

czyl i o tzw. eschatologi i , a nadto

odmalowuje ją w barwach czysto

apokaliptycznych: katakl izmy, trzęsienia

ziemi, straszne zjawiska i znaki na nie-

bie, wojny, głód i zarazy. A jakby tego

było jeszcze za mało, to również prze-

śladowania i nienawiść wobec chrześci-

jan i śmierć poniesiona z ręki

najbl iższych: własnych rodziców, braci

lub przyjaciół.

Jest to wyjątek z eschatologiczne-

go przemówienia Jezusa, w którym

przepowiednia wydarzeń, jakie poprze-

dzą koniec świata, przeplata się z prze-

powiednią wydarzeń, mających

poprzedzić upadek Jerozolimy i znisz-

czenie świątyni. Pan mówi przede

wszystkim o ukazaniu się wielu, którzy

wystąpią w Jego imieniu, głosząc fał-

szywą naukę i fałszywe przepowiada-

nie. „Strzeżcie się, żeby was nie

zwiedziono… nie chodźcie za nimi”.

Nie muszą to być od razu strasz-

ne zjawiska i wielkie znaki na niebie,

ale czujemy się czasem, jakby nasz

świat się zachwiał i uciekł nam spod

nóg. To, co miało być trwałe, okazało

się kruche, to, w czym pokładałyśmy na-

dzieję, boleśnie nas zawiodło. Zniekształce-

nie prawdy jest bardzo zdradl iwym

niebezpieczeństwem. Należy być ostroż-

nym i umieć rozróżniać; tego, kto sprzeciwia

się Pismu Świętemu, kto nie jest z Kościo-

łem, z Papieżem – nie wolno słuchać.

Jezus zaprasza do wytrwałości. Za-

chęca, aby w przeciwnościach jeszcze moc-

niej przylgnąć do Boga. Jeśl i żyjesz

w stanie łaski uświęcającej, starasz się być

wierny nauce Jezusa, nie dziw się, że do-

świadczasz trudności. One cię hartują.

Sprawiają, że stajesz się si lniejszy i mą-

drzejszy. Oczywiście po ludzku trudno to

przyjąć, dlatego tak często narzekamy i ma-

my pretensje do Boga. Co zrobić, aby wy-

trwać w tzw. trudnych czasach? Trwać przy

sercu Boga. Nawet wbrew sobie. Nawet

wbrew opiniom innych. Nawet wbrew emo-

cjom.

Podobnie należy patrzeć na prześla-

dowania, jakie w każdym czasie dotykają

kościół. Nie są one dla zguby, lecz dla do-

bra wierzących, by oczyścić i umocnić ich

wiarę. ”Będzie to dla was sposobność - mó-

wi Jezus - do składania świadectwa”. Jezus

zachęca swoich uczniów, aby się nie przej-

mowali nawet wówczas, gdy zostaną uwię-

zieni. On będzie czuwał nad nimi, i jeśl i dla

Jego imienia muszą utracić życie, zyskają je

w wieczności. „Przez swoją wytrwałość

ocalicie wasze życie”.

Dobrym miejscem na przeczekanie ży-

ciowych burz i sztormów jest regularna ado-

racja Najświętszego Sakramentu, podczas

której możesz wytrwale powierzać Bogu to,

co spędza ci sen z powiek. Nie zawsze

przyjdzie natychmiastowe rozwiązanie. Nie

zawsze przybędzie odpowiedź. Jeśl i jednak

będziesz wierny, Słowo wyda owoc. Jezus

zapewnia mnie, że w każdym wydarzeniu

mego życia niesie mnie na ramionach.

„Czas który spędzasz z Jezusem ukry-

tym w Najświętszym Sakramencie, jest naj-

lepszym czasem, jaki możesz mieć na

ziemi.” Matka Teresa z Kalkuty

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (21 , 5-1 9) fragment

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod mo-

im imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi! I nie

trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz

nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw

królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska

i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześla-

dować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą

do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanów-

cie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-

drość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 1 7.11 - niedziela, Światowy Dzień Ubogich,

po Mszy św. spotkanie dzieci

przygotowujących się do I Komunii św. ze

szkoły Gaudeamus

2. 1 8.11 - poniedziałek, wspomnienie bł.

Karoliny Kózkówny

3. 20.11 - środa, wspomnienie św. Rafała

Kalinowskiego

4. 21 .11 - czwartek, wspomnienie Ofiarowania

NMP

5. 22.11 - piątek, wspomnienie św. Cecyli i

6. 24.11 - niedziela, uroczystość Jezusa

Chrystusa, Króla Wszechświata

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

M L 3 , 1 9 - 2 0 . 1 ;

P S 9 8 ( 9 7 ) , 5 - 6 . 7 - 8 . 9 ;

2 TE S 3 , 7 - 1 2 ;

Ł K 2 1 , 5 - 1 9

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

PIELĘGNIARKA O FILMIE „NIEPLANOWANE”

EPILOG WYWIADU O FATIMIE
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CZY JESTEŚMY GOTOWI NA SPOTKANIE Z PANEM?

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 350TYGODNIK PARAFIALNY NR 350

Czujemy się czasem, jakby

nasz świat się zachwiał i

uciekł nam spod nóg. To,

co miało być trwałe, okazało się

kruche, to, w czym pokładałyśmy

nadzieję, boleśnie nas zawiodło.

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów


