
A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówil i : „Innych wybawiał, niechże te-

raz siebie wybawi, jeśl i On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzil i z Niego i żołnierze; pod-

chodzil i do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśl i Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam

siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król Żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wy-

baw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą

karę ponosisz? My przecież - sprawiedl iwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,

ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Jezus Chrystus, Król niewinnie skazany, ubiczowany, wzgardzony, wyszydzony przybity do krzy-

ża, w koronie cierniowej. Czy jest bezsilny? Tylko Ktoś, Kto ma moc, może oddać siebie dobro-

wolnie, płacąc za swój lud samym sobą. Tylko On jest w stanie obdarzyć prawdziwą wolnością

i pokojem, wprowadzić do Bożego królestwa.

ról – majestat, bogactwo, potę-

ga, władza, siła … Raczej takie

właśnie skojarzenia mamy, my-

śląc o jakimkolwiek władcy. Dzisiejsza

Ewangelia przedstawia zupełnie inny,

sprzeczny z powszechnym wyobraże-

niem wizerunek króla. Ten, który wyłania

się przed nami, budzi śmiech, szyder-

stwa zebranych. Dlaczego Bóg – Pan

wszechświata pozwolił na to, by Jego

królewski Syn doświadczył takiego poni-

żenia, dlaczego Chrystus przyjął wolę

Ojca? Dlaczego zamiast tronu chwały,

zajął miejsce na Krzyżu, znaku hańby

i poniżenia? Dlaczego? …

W dzisiejszej Ewangeli i Chrystus

patrzy na nas z wysokości Krzyża. Wy-

wyższony w cierpieniu, wywyższony

przez poniżenie. Żaden przeciętny

śmiertelnik nie chciałby takiego wywyż-

szenia. Przybity do Krzyża naszymi pod-

łościami, obrzydl iwościami, słabościami,

mimo wszystko patrzy na każdego z nas

z miłością, bez wyrzutu. Przedstawiciele

Sanhedrynu kpią, dostrzegając jedynie

słabość zmasakrowanego Ciała, bezrad-

ność przybitych do Krzyża rąk, bezwład

opadającej na piersi głowy. Nie dostrze-

gają siły Miłości. Miłości, która ma moc

pokonać każdą ludzką słabość, każdy

grzech, każdą śmierć. Ta pokorna Mi-

łość, która przyjmuje wszystko, jest anti-

dotum na pychę tego świata i tego, który

uzurpuje sobie od zarania dziejów do

niego prawa, chcąc odbierać chwałę na-

leżną Bogu, nie chcąc jednak Mu służyć.

Ten uzurpator nie dałby się przybić do

krzyża, nie przyjąłby dobrowolnie żadne-

go cierpienia.

Jezu Chryste, dziękuję, że dałeś się

przybić do drzewa Krzyża. Dziękuję, że

wziąłeś na siebie wszystkie moje grze-

chy, że zabrałeś mi ciężar, którego jak

dobrze wiedziałeś, sama nie dam rady

unieść. Dziękuję za Twoje miłosierdzie,

które okazałeś łotrowi i które okazujesz

również mnie każdego dnia. Dziękuję, że

codziennie patrząc na Ciebie wiszącego

na Krzyżu, mogę czerpać siłę na wszyst-

kie trudy, które są przede mną. Dziękuję,

że uczysz mnie miłości i przebaczenia,

bo sama z siebie nie dałabym rady.

Dziękuję za to, że uczysz mnie, że pa-

nować nad innymi, to znaczy im służyć,

że aby zyskać, trzeba stracić. Dziękuję

za lekcje pokory i samotności, która ma

sens, bo nie jest bezdenną pustką, ale

wolną przestrzenią na spotkanie z Tobą,

na królowanie z Tobą. „Jezu, wspomnij

na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego

królestwa”. . .

Wiola Malan
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Jezu, wspomnij na mnie ...

Ta pokorna Miłość, która przyjmuje wszystko, jest an-

tidotum na pychę tego świata i tego, któryuzurpuje so-

bie od zarania dziejów do niego prawa, chcąc odbierać

chwałę należną Bogu, nie chcąc jednakMu służyć.

1 . 24.11 - niedziela, po sumie nabożeństwo

adoracyjne, odpust zupełny za

odmówienie aktu poświęcenia

2. 25.11 - poniedziałek, o g. 1 9.00 warsztaty

dla rodziców, temat: „Kalendarz

adwentowy”

3. 29.11 - piątek, początek rekolekcji dla

rozeznania powołania

4. 30.11 - sobota, święto św. Andrzeja

Apostoła

5. 01 .1 2 - pierwsza niedziela miesiąca,

rozpoczynamy Adwent, w naszej Parafi i

rekolekcje. Taca na Seminarium

Duchowne

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

ZAPRASZAMY

NA WARSZTATY

KALENDARZE ADWENTOWE
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Ekspert KEP ds. powołań: brakuje

mistrzów życia duchowego

Cierpimy na bardzo poważny brak mistrzów życia

duchowego - stwierdza w rozmowie z KAI

ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterze powołań.

Jego zdaniem, w formacji seminaryjnej bardzo moc-

no akcentowany jest element formacji psychologicz-

nej, intelektualnej i społecznej, w pewnym oderwaniu

od nadprzyrodzoności. Ks. Tatar zwraca też uwagę,

że nie można kierować się jedynie chęcią wychowa-

nia dobrych „fachowców” dla parafi i . „Obserwujemy

spadek, z faktami trudno dyskutować. W stosunku do

roku 1 999, kiedy to w seminariach diecezjalnych

i zakonnych miel iśmy 6800 kleryków, obecnie jest ich

około 2850” – mówi ks. Tatar.

Trzecia rocznica Jubileuszowego Aktu

Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubile-

uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za

Króla i   Pana odbędą się w  Sanktuarium Bożego

Miłosierdzia w  Krakowie-Łagiewnikach. Odno-

wienie aktu nastąpi w niedzielę podczas Mszy św.

pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai. Bp Stani-

sław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Introniza-

cyjnych, przypomina, że poprzez złożony trzy lata

temu akt Kościół wyraził wolę, by Jezus „rzeczywiście

panował w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach

rodzinnych, ale i w całym społeczeństwie”. – Ten akt

był publicznym wyznaniem wiary. Zobowiązaliśmy się

wtedy, że będziemy nie tylko w Niego wierzyć, ale też

wypełniać to wszystko, do czego On nas zaprasza

przez Ewangelię – podkreśla.

Caritas Polska pomaga ofiarom

kryzysu humanitarnego w Jemenie

Dzięki współpracy z  Polską Akcją Humanitarną

oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw

Zagranicznych, możemy nie tylko zakupić lekar-

stwa, sfinansować wynagrodzenia dla jemeńskich

lekarzy i   innych pracowników ośrodka zdrowia, ale

także podwyższać ich kwalifikacje, aby mogli sku-

teczniej leczyć i   przeciwdziałać chorobom – pod-

kreśla ks.   Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jemen jest krajem, w którym ma obecnie miejsce naj-

większa katastrofa humanitarna. Skala problemu jest

ogromna. W kraju tym toczy się konfl ikt zbrojny między

siłami rządowymi wspieranymi przez międzynarodową

koalicję, a rebeliantami. Cenę za te starcia ponoszą

zwykli Jemeńczycy, niezaangażowani w konfl ikt.

Rozpoczął się Afrykański Kongres

Miłosierdzia Bożego

Stolica Burkina Faso, Wagadugu, stała się stolicą

Bożego Miłosierdzia. Rozpoczął się tam Afrykański

Kongres Bożego Miłosierdzia, który potrwa do 24 listo-

pada.Podczas uroczystego rozpoczęcia w Międzyna-

rodowym Centrum Konferencyjnym Ouaga 2000, legat

papieski kard. Dieudonné Nzapalainga przekazał spe-

cjalne błogosławieństwo do papieża Franciszka dla

uczestników Kongresu w Burkina Faso.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI

PATRIOTYCZNYCH 2019

„Żyłam w kłamstwie serwowanym mi przez ruchy

feministyczne i liberalne” – napisała po naszym wspólnym

wyjściu do kina jedna z Parafianek. Oto, co jeszcze powiedziel iście nam

po seansie:

Jestem kobietą, która straciła dziecko po porodzie i walczyła o kolejne

dzieci. Fi lm „Nieplanowane" wywarł na mnie wstrząsające wrażenie i na

pewno na długo pozostanie w mojej pamięci.

Ten fi lm pokazuje, jak wielkąwartością jest ludzkie życie. Moim zdaniem,

koniecznie powinni go zobaczyć lekarze, młodzi ludzie i rodzice dzieci,

które wchodzą w dorosłość.

Fi lm zmusza do refleksj i nad życiem i wyborami, jakie się podejmuje.

Przedstawia obraz Boga, który kocha, przebacza i wysłuchuje naszych

modlitw.

Parafianka

Jestem kobietą i pielęgniarką, więc drastyczne sceny toczące się wokół

ludzkiego życia nie są mi obce. Jednak to, co zobaczyłam w trakcie fi l -

mu, było dla mnie wstrząsające.

Najgorsza była świadomość, że oglądam prawdę, nie fikcję. Przerażają-

cy był moment rozrywania płodu i wsysania Go do szklanego słoja. Kl ini-

ka, która powinna przecież pomagać kobietom w ciąży, okazała się

fabryką śmierci ich dzieci.

Nie do zaakceptowania jest taka postawa lekarzy i pielęgniarek. Naszą

misją jest przecież ratować ludzkie życie - nawet to najmniejsze! - a nie

mordować.

Ten fi lm powinni obejrzeć wszyscy pracownicy służby zdrowia, młodzież

i ci, którzy ustanawiają prawo.

Ela

ZOSTAŁAM OSZUKANA

Przed moim nawróceniem uważałam, że kobiecie nie można odbierać

prawa do decydowania o aborcj i w szczególnych przypadkach. Żyłam

w kłamstwie serwowanym mi przez ruchy feministyczne i l iberalne.

Fi lm „Nieplanowane” ukazuje właśnie, w jak wiele kłamstw jest zapako-

wana aborcja. Po pierwsze: że niby stoi za nią troska o kobiety w trudnej

sytuacji . Kłamstwem są też rozmowy przeprowadzane w klinice aborcyj-

nej, a potem - badanie USG (w jego trakcie pacjentka nie widzi swojego

dziecka). Kłamstwem jest mówienie, że to nie dziecko, tylko zlepek ko-

mórek, które nic nie czują; kłamstwem jest fakt, że opini i publ icznej nie

przekazuje się informacji o sposobie zarządzania kl inikami aborcyjnymi;

kłamstwem jest brak informacji na temat siły modlitwy.

Uważam, że każdy powinien obejrzeć ten fi lm, aby prawda o „przemyśle

aborcyjnym” ujrzała światło dzienne.

Jeszcze jedna refleksja: nie mogłam zrozumieć, czemu główna bohater-

ka - mimo swoich trudnych doświadczeń z aborcją - wybrała taką drogę

życiową… Aż w końcu przyszła myśl: za dużo szukamy rozwiązań ludz-

kich, a za mało poddajemy się miłości Bożej. Jeśl i czuję się prawdziwie

dzieckiem Bożym, to kłamstwo nie ma do mnie przystępu i postępuję

w światłości, nawet jeśl i upadłam.

Parafianka

NASI PARAFIANIE O  FILMIE

„NIEPLANOWANE”

iedziela 1 0 l istopada 201 9, wigi l ia ko-

lejnej rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez Polskę. To już 1 01 rocznica,

warto ją uczcić, choć jej obchody nie były tak

hucznie zapowiadane jak zeszłoroczne.

I dlatego też ksiądz Paweł dał hasło wieczor-

nego śpiewu, a w salce nad zakrystią zebral i

się ci, którzy chciel i pośpiewać. Cieszy

fakt, że wśród uczestników byli również ro-

dzice, głównie ojcowie ze swo- imi dzieć-

mi. Salka była udekorowana polskimi

flagami i rozświetlona płonącymi świecami,

które dały odpowiedni nastrój.

Wieczór rozpo-

częliśmy od uroczy-

stego odśpiewania

wszystkich zwrotek

hymnu narodowego,

by następnie przejść

do pieśni żołnier-

skich i innych pieśni

polskich. Repertuar

był starannie przy-

gotowany, słowa ko-

lejnych pieśni były wyświetlane na ekranie

tak, że była możliwość i radość zaśpiewania

wszystkich zwrotek. Śpiew nie byłby tak łatwy

i miły, gdyby nie starannie przygotowany re-

pertuar i profesjonalny akompaniament gita-

rowy w wykonaniu

Marceliny i pana Ry-

szarda. Tą drogą niech

więc popłyną podzięko-

wania organizatorom

wieczoru: księdzu Paw-

łowi, gitarzystom no

i oczywiście uczestni-

kom wieczoru, bez któ-

rych wieczór ten by się

nie odbył.

Chciałoby się

utrwalić w naszej parafi i

zwyczaj śpiewu

z różnych

okazji rel i-

gi jnych

i narodowych, ale to zależy od

naszej chęci, mobil izacj i

i uczestnictwa. Początek już zo-

stał zainicjowany przez księdza

Pawła!

Jolanta Mierzejewska

iWęcej zdjęć na stronie facebookowej parafi i

N

Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego,

aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie

uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój,

stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematy-

kę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Króle-

stwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na

świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko.

Kardynał Stefan Wyszyński

W oczekiwaniu na beatyfikację

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

wspominamy jego słowa:

ł

Pojednanie

z  Bogiem,

sobą i  utraconym

dzieckiem

(w przypadku aborcj i)

1 . Uwierz w nieskończoną miłość Boga wzglę-

dem ciebie.

2. Przystąp do sakramentu pojednania i oddaj

swąwinę Jezusowi.

3. Usłysz i przyjmij słowa Jezusa: „Kobieto, nikt

cię nie potępił (…) i Ja ciebie nie potępiam” (J 8,1 0-11 ).

4. Wybacz tym, którzy namówil i cię na zabieg

przerwania ciąży, oraz tym, którzy go wykonali .

5. Nadaj imię swojemu dziecku i poproś Boga

o łaskę udzielenia mu chrztu (z pragnienia).

6. Oddaj dziecko Matce Najświętszej i Anioło-

wi Stróżowi i proś ich, by zaprowadzil i je do

domu Ojca.

7. Poproś dziecko o przebaczenie i codziennie

módl się do niego.

8. Zamów trzy msze święte:

- w intencji dziecka (jeśl i możesz, przyjmij Komu-

nie Świętą w jego intencji);

- za osoby, które wykonały aborcję lub były w nią

zaangażowane;

- za kobiety w stanie błogosławionym.

9. Zrób coś dla jakiegoś opuszczonego dziecka

(np. „zaadoptuj sercem” dziecko z Afryki, opłaca-

jąc przez internet jego edukację, pomagaj jakie-

muś dziecku z domu dziecka, podejmij duchową

adopcję itp.).

1 0. Proś Jezusa, by uzdrowił cię wewnętrznie,

uwolnił od dręczących myśli i obdarzył łaską prze-

baczenia sobie.
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Ekspert KEP ds. powołań: brakuje

mistrzów życia duchowego

Cierpimy na bardzo poważny brak mistrzów życia

duchowego - stwierdza w rozmowie z KAI

ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterze powołań.

Jego zdaniem, w formacji seminaryjnej bardzo moc-

no akcentowany jest element formacji psychologicz-

nej, intelektualnej i społecznej, w pewnym oderwaniu

od nadprzyrodzoności. Ks. Tatar zwraca też uwagę,

że nie można kierować się jedynie chęcią wychowa-

nia dobrych „fachowców” dla parafi i . „Obserwujemy

spadek, z faktami trudno dyskutować. W stosunku do

roku 1 999, kiedy to w seminariach diecezjalnych

i zakonnych miel iśmy 6800 kleryków, obecnie jest ich

około 2850” – mówi ks. Tatar.

Trzecia rocznica Jubileuszowego Aktu

Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubile-

uszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za

Króla i   Pana odbędą się w  Sanktuarium Bożego

Miłosierdzia w  Krakowie-Łagiewnikach. Odno-

wienie aktu nastąpi w niedzielę podczas Mszy św.

pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai. Bp Stani-

sław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Introniza-

cyjnych, przypomina, że poprzez złożony trzy lata

temu akt Kościół wyraził wolę, by Jezus „rzeczywiście

panował w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach

rodzinnych, ale i w całym społeczeństwie”. – Ten akt

był publicznym wyznaniem wiary. Zobowiązaliśmy się

wtedy, że będziemy nie tylko w Niego wierzyć, ale też

wypełniać to wszystko, do czego On nas zaprasza

przez Ewangelię – podkreśla.

Caritas Polska pomaga ofiarom

kryzysu humanitarnego w Jemenie

Dzięki współpracy z  Polską Akcją Humanitarną

oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw

Zagranicznych, możemy nie tylko zakupić lekar-

stwa, sfinansować wynagrodzenia dla jemeńskich

lekarzy i   innych pracowników ośrodka zdrowia, ale

także podwyższać ich kwalifikacje, aby mogli sku-

teczniej leczyć i   przeciwdziałać chorobom – pod-

kreśla ks.   Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jemen jest krajem, w którym ma obecnie miejsce naj-

większa katastrofa humanitarna. Skala problemu jest

ogromna. W kraju tym toczy się konfl ikt zbrojny między

siłami rządowymi wspieranymi przez międzynarodową

koalicję, a rebeliantami. Cenę za te starcia ponoszą

zwykli Jemeńczycy, niezaangażowani w konfl ikt.

Rozpoczął się Afrykański Kongres

Miłosierdzia Bożego

Stolica Burkina Faso, Wagadugu, stała się stolicą

Bożego Miłosierdzia. Rozpoczął się tam Afrykański

Kongres Bożego Miłosierdzia, który potrwa do 24 listo-

pada.Podczas uroczystego rozpoczęcia w Międzyna-

rodowym Centrum Konferencyjnym Ouaga 2000, legat

papieski kard. Dieudonné Nzapalainga przekazał spe-

cjalne błogosławieństwo do papieża Franciszka dla

uczestników Kongresu w Burkina Faso.
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„Żyłam w kłamstwie serwowanym mi przez ruchy

feministyczne i liberalne” – napisała po naszym wspólnym

wyjściu do kina jedna z Parafianek. Oto, co jeszcze powiedziel iście nam

po seansie:

Jestem kobietą, która straciła dziecko po porodzie i walczyła o kolejne

dzieci. Fi lm „Nieplanowane" wywarł na mnie wstrząsające wrażenie i na

pewno na długo pozostanie w mojej pamięci.

Ten fi lm pokazuje, jak wielkąwartością jest ludzkie życie. Moim zdaniem,

koniecznie powinni go zobaczyć lekarze, młodzi ludzie i rodzice dzieci,

które wchodzą w dorosłość.

Fi lm zmusza do refleksj i nad życiem i wyborami, jakie się podejmuje.

Przedstawia obraz Boga, który kocha, przebacza i wysłuchuje naszych

modlitw.

Parafianka

Jestem kobietą i pielęgniarką, więc drastyczne sceny toczące się wokół

ludzkiego życia nie są mi obce. Jednak to, co zobaczyłam w trakcie fi l -

mu, było dla mnie wstrząsające.

Najgorsza była świadomość, że oglądam prawdę, nie fikcję. Przerażają-

cy był moment rozrywania płodu i wsysania Go do szklanego słoja. Kl ini-

ka, która powinna przecież pomagać kobietom w ciąży, okazała się

fabryką śmierci ich dzieci.

Nie do zaakceptowania jest taka postawa lekarzy i pielęgniarek. Naszą

misją jest przecież ratować ludzkie życie - nawet to najmniejsze! - a nie

mordować.

Ten fi lm powinni obejrzeć wszyscy pracownicy służby zdrowia, młodzież

i ci, którzy ustanawiają prawo.

Ela

ZOSTAŁAM OSZUKANA

Przed moim nawróceniem uważałam, że kobiecie nie można odbierać

prawa do decydowania o aborcj i w szczególnych przypadkach. Żyłam

w kłamstwie serwowanym mi przez ruchy feministyczne i l iberalne.

Fi lm „Nieplanowane” ukazuje właśnie, w jak wiele kłamstw jest zapako-

wana aborcja. Po pierwsze: że niby stoi za nią troska o kobiety w trudnej

sytuacji . Kłamstwem są też rozmowy przeprowadzane w klinice aborcyj-

nej, a potem - badanie USG (w jego trakcie pacjentka nie widzi swojego

dziecka). Kłamstwem jest mówienie, że to nie dziecko, tylko zlepek ko-

mórek, które nic nie czują; kłamstwem jest fakt, że opini i publ icznej nie

przekazuje się informacji o sposobie zarządzania kl inikami aborcyjnymi;

kłamstwem jest brak informacji na temat siły modlitwy.

Uważam, że każdy powinien obejrzeć ten fi lm, aby prawda o „przemyśle

aborcyjnym” ujrzała światło dzienne.

Jeszcze jedna refleksja: nie mogłam zrozumieć, czemu główna bohater-

ka - mimo swoich trudnych doświadczeń z aborcją - wybrała taką drogę

życiową… Aż w końcu przyszła myśl: za dużo szukamy rozwiązań ludz-

kich, a za mało poddajemy się miłości Bożej. Jeśl i czuję się prawdziwie

dzieckiem Bożym, to kłamstwo nie ma do mnie przystępu i postępuję

w światłości, nawet jeśl i upadłam.

Parafianka

NASI PARAFIANIE O  FILMIE

„NIEPLANOWANE”

iedziela 1 0 l istopada 201 9, wigi l ia ko-

lejnej rocznicy odzyskania niepodle-

głości przez Polskę. To już 1 01 rocznica,

warto ją uczcić, choć jej obchody nie były tak

hucznie zapowiadane jak zeszłoroczne.

I dlatego też ksiądz Paweł dał hasło wieczor-

nego śpiewu, a w salce nad zakrystią zebral i

się ci, którzy chciel i pośpiewać. Cieszy

fakt, że wśród uczestników byli również ro-

dzice, głównie ojcowie ze swo- imi dzieć-

mi. Salka była udekorowana polskimi

flagami i rozświetlona płonącymi świecami,

które dały odpowiedni nastrój.

Wieczór rozpo-

częliśmy od uroczy-

stego odśpiewania

wszystkich zwrotek

hymnu narodowego,

by następnie przejść

do pieśni żołnier-

skich i innych pieśni

polskich. Repertuar

był starannie przy-

gotowany, słowa ko-

lejnych pieśni były wyświetlane na ekranie

tak, że była możliwość i radość zaśpiewania

wszystkich zwrotek. Śpiew nie byłby tak łatwy

i miły, gdyby nie starannie przygotowany re-

pertuar i profesjonalny akompaniament gita-

rowy w wykonaniu

Marceliny i pana Ry-

szarda. Tą drogą niech

więc popłyną podzięko-

wania organizatorom

wieczoru: księdzu Paw-

łowi, gitarzystom no

i oczywiście uczestni-

kom wieczoru, bez któ-

rych wieczór ten by się

nie odbył.

Chciałoby się

utrwalić w naszej parafi i

zwyczaj śpiewu

z różnych

okazji rel i-

gi jnych

i narodowych, ale to zależy od

naszej chęci, mobil izacj i

i uczestnictwa. Początek już zo-

stał zainicjowany przez księdza

Pawła!

Jolanta Mierzejewska

iWęcej zdjęć na stronie facebookowej parafi i

N

Duch ciemności jest duchem niepokoju. On nie zawsze dąży do tego,

aby nas doprowadzić wprost do grzechu. Często wie, że mu się to nie

uda, bo łaska Boża jest w nas wystarczająco silna. Wtedy przynajmniej zasiewa niepokój,

stwarzając sto trudności i wątpliwości, które mają charakter niesłychanie podniosły, a tematy-

kę niemal świętą i religijną. Wynika ona nawet często z troski o Kościół Chrystusowy i Króle-

stwo Boże, o to niemal, aby samemu Bogu starczyło sił do uratowania się i utrzymania na

świecie. Wtedy boimy się o wszystkich i o wszystko.

Kardynał Stefan Wyszyński

W oczekiwaniu na beatyfikację

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

wspominamy jego słowa:

ł

Pojednanie

z  Bogiem,

sobą i  utraconym

dzieckiem

(w przypadku aborcj i)

1 . Uwierz w nieskończoną miłość Boga wzglę-

dem ciebie.

2. Przystąp do sakramentu pojednania i oddaj

swąwinę Jezusowi.

3. Usłysz i przyjmij słowa Jezusa: „Kobieto, nikt

cię nie potępił (…) i Ja ciebie nie potępiam” (J 8,1 0-11 ).

4. Wybacz tym, którzy namówil i cię na zabieg

przerwania ciąży, oraz tym, którzy go wykonali .

5. Nadaj imię swojemu dziecku i poproś Boga

o łaskę udzielenia mu chrztu (z pragnienia).

6. Oddaj dziecko Matce Najświętszej i Anioło-

wi Stróżowi i proś ich, by zaprowadzil i je do

domu Ojca.

7. Poproś dziecko o przebaczenie i codziennie

módl się do niego.

8. Zamów trzy msze święte:

- w intencji dziecka (jeśl i możesz, przyjmij Komu-

nie Świętą w jego intencji);

- za osoby, które wykonały aborcję lub były w nią

zaangażowane;

- za kobiety w stanie błogosławionym.

9. Zrób coś dla jakiegoś opuszczonego dziecka

(np. „zaadoptuj sercem” dziecko z Afryki, opłaca-

jąc przez internet jego edukację, pomagaj jakie-

muś dziecku z domu dziecka, podejmij duchową

adopcję itp.).

1 0. Proś Jezusa, by uzdrowił cię wewnętrznie,

uwolnił od dręczących myśli i obdarzył łaską prze-

baczenia sobie.



A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówil i : „Innych wybawiał, niechże te-

raz siebie wybawi, jeśl i On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzil i z Niego i żołnierze; pod-

chodzil i do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśl i Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam

siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król Żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wy-

baw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą

karę ponosisz? My przecież - sprawiedl iwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,

ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Jezus Chrystus, Król niewinnie skazany, ubiczowany, wzgardzony, wyszydzony przybity do krzy-

ża, w koronie cierniowej. Czy jest bezsilny? Tylko Ktoś, Kto ma moc, może oddać siebie dobro-

wolnie, płacąc za swój lud samym sobą. Tylko On jest w stanie obdarzyć prawdziwą wolnością

i pokojem, wprowadzić do Bożego królestwa.

ról – majestat, bogactwo, potę-

ga, władza, siła … Raczej takie

właśnie skojarzenia mamy, my-

śląc o jakimkolwiek władcy. Dzisiejsza

Ewangelia przedstawia zupełnie inny,

sprzeczny z powszechnym wyobraże-

niem wizerunek króla. Ten, który wyłania

się przed nami, budzi śmiech, szyder-

stwa zebranych. Dlaczego Bóg – Pan

wszechświata pozwolił na to, by Jego

królewski Syn doświadczył takiego poni-

żenia, dlaczego Chrystus przyjął wolę

Ojca? Dlaczego zamiast tronu chwały,

zajął miejsce na Krzyżu, znaku hańby

i poniżenia? Dlaczego? …

W dzisiejszej Ewangeli i Chrystus

patrzy na nas z wysokości Krzyża. Wy-

wyższony w cierpieniu, wywyższony

przez poniżenie. Żaden przeciętny

śmiertelnik nie chciałby takiego wywyż-

szenia. Przybity do Krzyża naszymi pod-

łościami, obrzydl iwościami, słabościami,

mimo wszystko patrzy na każdego z nas

z miłością, bez wyrzutu. Przedstawiciele

Sanhedrynu kpią, dostrzegając jedynie

słabość zmasakrowanego Ciała, bezrad-

ność przybitych do Krzyża rąk, bezwład

opadającej na piersi głowy. Nie dostrze-

gają siły Miłości. Miłości, która ma moc

pokonać każdą ludzką słabość, każdy

grzech, każdą śmierć. Ta pokorna Mi-

łość, która przyjmuje wszystko, jest anti-

dotum na pychę tego świata i tego, który

uzurpuje sobie od zarania dziejów do

niego prawa, chcąc odbierać chwałę na-

leżną Bogu, nie chcąc jednak Mu służyć.

Ten uzurpator nie dałby się przybić do

krzyża, nie przyjąłby dobrowolnie żadne-

go cierpienia.

Jezu Chryste, dziękuję, że dałeś się

przybić do drzewa Krzyża. Dziękuję, że

wziąłeś na siebie wszystkie moje grze-

chy, że zabrałeś mi ciężar, którego jak

dobrze wiedziałeś, sama nie dam rady

unieść. Dziękuję za Twoje miłosierdzie,

które okazałeś łotrowi i które okazujesz

również mnie każdego dnia. Dziękuję, że

codziennie patrząc na Ciebie wiszącego

na Krzyżu, mogę czerpać siłę na wszyst-

kie trudy, które są przede mną. Dziękuję,

że uczysz mnie miłości i przebaczenia,

bo sama z siebie nie dałabym rady.

Dziękuję za to, że uczysz mnie, że pa-

nować nad innymi, to znaczy im służyć,

że aby zyskać, trzeba stracić. Dziękuję

za lekcje pokory i samotności, która ma

sens, bo nie jest bezdenną pustką, ale

wolną przestrzenią na spotkanie z Tobą,

na królowanie z Tobą. „Jezu, wspomnij

na mnie, kiedy przyjdziesz do swojego

królestwa”. . .

Wiola Malan
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Jezu, wspomnij na mnie ...

Ta pokorna Miłość, która przyjmuje wszystko, jest an-

tidotum na pychę tego świata i tego, któryuzurpuje so-

bie od zarania dziejów do niego prawa, chcąc odbierać

chwałę należną Bogu, nie chcąc jednakMu służyć.

1 . 24.11 - niedziela, po sumie nabożeństwo

adoracyjne, odpust zupełny za

odmówienie aktu poświęcenia

2. 25.11 - poniedziałek, o g. 1 9.00 warsztaty

dla rodziców, temat: „Kalendarz

adwentowy”

3. 29.11 - piątek, początek rekolekcji dla

rozeznania powołania

4. 30.11 - sobota, święto św. Andrzeja

Apostoła

5. 01 .1 2 - pierwsza niedziela miesiąca,

rozpoczynamy Adwent, w naszej Parafi i

rekolekcje. Taca na Seminarium

Duchowne

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

TYGODNIK PARAFIALNY NR 351
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ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

ZAPRASZAMY

NA WARSZTATY

KALENDARZE ADWENTOWE


