
Jezus Chrystus jest światłością świata. Zajaśniał On wszystkim ludom, które trwały

w ciemności. Ta ciemność to postawa grzechu polegająca na nieznajomości Boga i trwa-

niu w pysze. Trzeba uznać swoją grzeszność i słabość i prosić Boga o zmiłowanie. Chry-

stus pragnie wyzwolić nas z mroków leku i strachu, aby zwrócić nasze serca ku Bogu.

Pragnie, by w naszych sercach zajaśniała Jego światłość.

zy Pan jest światłem i zbawieniem

moim? Jeśl i tak, nie lękam się ni-

czego, bo Pan jest podporą mojego

życia. Naród wybrany przez wieki oczekiwał

obiecanego Mesjasza. Żył nadzieją na wy-

zwolenie, na szczęśl iwe życie. Czekał i cze-

kał, a kiedy się doczekał i Mesjasz się

narodził, naród kroczący w ciemnościach

pozostał w ciemnościach. Niel iczni tylko

uwierzyl i i poszl i za Jezusem. A Chrystus

przyszedł, by nieść zbawienie wszystkim.

Czy uznaję w Chrystusie swego jedynego

Zbawiciela? Czy trwam w Jego światłości,

czy nadal tkwię w mroku grzechu, bezna-

dziei, zniechęcenia.

Chrystus mówił: Nawracajcie się, albo-

wiem blisko jest królestwo niebieskie. Dzi-

siaj mówi do nas to samo. Dzisiaj Jezus

staje przed każdym z nas i mówi: Pójdź za

mną. Jak dzisiaj odpowiem Chrystusowi?

Czy tak samo jak Szymon, Andrzej i inni

apostołowie, którzy zostawil i swe sieci, ro-

dziny i poszl i za wezwaniem Nauczyciela,

uwierzywszy Mu. Chrystus tych prostych ry-

baków uczynił swoimi najbl iższymi współ-

pracownikami w dziele zbawienia. Powierza

im zadanie, które być może ich przerasta,

którego do końca jeszcze pewnie nie rozu-

mieją, ale uwierzyl i …

Dzisiaj Chrystus wzywa każdego z nas,

którzy słuchamy Słowa i dla każdego z nas

ma zadanie. Nie dla każdego oznacza ono

pozostawienie rodziny i wybranie kapłań-

stwa czy zakonu, ale również świadczenie

o miłości Boga do człowieka właśnie w ro-

dzinie. Czy jestem tego świadomy, że moje

życie chrześcijanina ma być żywym świa-

dectwem? Otrzymując chrzest, zostałem

powołany do życia w jedności z Dawcą Ży-

cia – samym Bogiem. Powołany do bycia

widzialnym znakiem niewidzialnej Miłości.

Chrystus jak apostołów tak i nas dzisiaj za-

prasza do współpracy, do pracy nad rozsze-

rzeniem granic królestwa niebieskiego na

ziemi. Wcześniej jednak musi dokonać się

cud rozszerzenia naszych serc, które Bóg

może napełnić swoją Miłością, abyśmy my

mogli dziel ić się nią z innymi. Przebaczenie,

cierpl iwość, łagodność, łaskawość, pokój,

radość to znaki, że królestwo Boże nade-

szło, że Bóg zamieszkał między nami.

Mnie dzisiaj Słowo przypomina o moim

powołaniu, o tym, że nie mogę spocząć na

laurach, że czas jest krótki - żniwo wielkie,

ale robotników mało. Pan wzywa mnie do

pracy w swojej winnicy, do pokornej służby.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabie-

gam, żebym mógł zawsze przebywać

w Jego domu po wszystkie dni mego ży-

cia, abym kosztował słodyczy Pana, sta-

le się radował Jego świątynią. Pan jest

światłem i zbawieniem moim…

Wiola Malan
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Pan jest światłem i  zbawieniem moim…

Czy jestem tego

świadomy, że mo-

je życie chrześcijanina

ma być żywym świa-

dectwem?

• 26.01 - Niedziela Słowa Bożego,

Kościół zachęca wiernych do codziennego

czytania i rozważania Słowa Bożego,

- 67 Światowy Dzień Trędowatych

pod hasłem: Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili (Mt 25, 40)

• 28.01 - wtorek,

wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

• 31 .01 - piątek,

wspomnienie św. Jana Bosko

• 01 .02 - sobota, o g. 1 7.00 nabożeństwo

wynagradzające Niepokalanemu Sercu

NMP, g. 1 8.00 Msza św. w tej intencji

• 02.02 - niedziela, Święto Ofiarowania

Pańskiego,

- błogosławieństwo świec,

- Dzień Życia Konsekrowanego,

- taca na zakony klauzurowe,

- adoracja Najświętszego Sakramentu,

- wspólne kolędowanie z udziałem

solistów, scholi i dziecięcej, chóru Babiczanie

i gminnej orkiestry dętej im. Krzysztofa

Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa

Załęskiego

• Serdecznie dziękujemy za przyjęcie

kolędy w minionym tygodniu

• Wizyta Duszpasterska:

Pn. 27.01 - Batal ionów Chłopskich 75, 75A

Wt. 28.01 - Batal ionów Chłopskich 75B, 75C

Śr. 29.01 - Batal ionów Chłopskich 75D,

77, 77A

Cz. 30.01 - Batal ionów Chłopskich 77B,

C, D, E

Pt. 31 .01 - Batal ionów Chłopskich 79

Sb. 01 .02 - Rayskiego 3

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

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Gali lejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Pio-

trem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byl i bowiem rybakami. I rzekł do nich:

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawil i sieci i poszl i za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Ja-

na, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawial i w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast

zostawil i łódź i ojca i poszl i za Nim. I obchodził Jezus całą Gali leę, nauczając w tamtejszych syna-

gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Jeśl i możesz rozmawiać z Panem na modli-

twie, mów do Niego i wychwalaj Go. Jeśl i

z powodu zmęczenia nie możesz mówić,

bądź w gotowości do służenia Mu. Pozostań

w pokoju i uczyń gest świadczący o Twoim

szacunku. Pan zobaczy Cię, a twoja obec-

ność będzie Mu miłą. Pobłogosławi ciszę,

którą Mu ofiarujesz, a ty znajdziesz pocie-

szenie, gdy On cię weźmie za rękę.

Im więcej doświadczamy gorzkich chwil , tym

więcej otrzymujemy miłości.

Bóg pragnie swoją wszechmoc objawić

w Twojej bezradności.

Wiara jest pochodnią oświecającą drogę po-

grążonym w rozpaczy.

Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią.

Jest kluczem otwierającym serce Boga.

Pośród niepokojów namiętności i w momen-

tach, gdy odwraca się od nas fortuna, pod-

trzymuje nas nadzieja bezgranicznego

miłosierdzia Bożego.

Całą swąwiarę złóż wyłącznie w Bogu.

W chwilach przygnębienia bądź jak zimoro-

dek, który buduje gniazdo na masztach stat-

ków. Wznieś się ponad ziemię, swoim

umysłem i sercem poszybuj ku Bogu, który

może dać Ci pocieszenie i moc do wytrwa-

nia w obliczu próby.

Bądź pewien, że im większa intensywność

ataków szatana, tym bliżej Twej duszy znaj-

duje się Bóg.

Pamiętaj – nie wygrasz bitwy, gdy nie bę-

dziesz się modlił. Wybór należy do Ciebie.

.

https://pl.aleteia.org
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26 stycznia

W  dniu dzisiejszym po raz pierwszy obcho-

dzimy Niedzielę Słowa Bożego - ustanowio-

ną przez papieża Franciszka Listem

Apostolskim „Misericordia et misera”. Za-

miarem papieża jest zachęta do jeszcze gorl iw-

szej i częstszej lektury Bibl i i . Pod hasłem

„Chrześcijanie i Muzułmanie w służbie po-

wszechnego braterstwa” 26 stycznia jest także

obchodzony XX Dzień Islamu w Kościele kato-

l ickim w Polsce. W ostatnią niedzielę stycznia

przeżywamy również 66. Światowy Dzień Trę-

dowatych. Na całym świecie zbierane są wów-

czas pieniądze na potrzeby chorych. Od 1 996 r.

zbiórka organizowana jest również w Polsce.

USA przeciw aborcji

Nie ma międzynarodowego prawa do aborcji,

jest międzynarodowe prawo do życia - pod-

kreśl i ł Alex Azar, sekretarz zdrowia i opieki spo-

łecznej w administracj i prezydenta USA

Donalda Trumpa. Zachęcił inne państwa do

przeciwstawiania się, jak się wyraził, niestru-

dzonemu lobbingowi międzynarodowemu na

rzecz „i luzorycznego prawa” do aborcj i , i wezwał

do stworzenia światowej koalicj i „na rzecz życia,

na rzecz rodziny i na rzecz suwerenności”

państw, które go nie uznają - poinformował por-

tal LifeSiteNews. Prezydent Trump jest pierw-

szym przywódcą tego kraju, który zapowiedział

swój osobisty udział w Marszu dla Życia.

Włochy: lekcje religii

86 proc. włoskich uczniów uczestniczy

w  lekcjach religii. Episkopat Włoch wysto-

sował list do dzieci i   rodziców – trwają bo-

wiem zapisy na religię w  przyszłym roku

szkolnym . W ostatnich trzydziestu latach, l icz-

ba uczniów, którzy uczestniczą w lekcjach rel igi i

zmniejszyła się zaledwie o 1 0 proc. To pokazu-

je, jak ten nieobowiązkowy przedmiot spełnia

nadal ważną rolę i jest ceniony w całościowym

systemie edukacji . We Włoszech na lekcje rel igi i

przychodzą nie tylko dzieci z rodzin chrześcijań-

skich. Uczestniczą w nich również uczniowie

wywodzący się z innych kultur i rel igi i .

Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba obchodzą w  Polsce

1 5 lat działalności. Członkowie tej katol ickiej

wspólnoty zrzeszającej samych mężczyzn li-

czą sobie 2 mln na świecie i 6 tys. w Polsce.

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna,

który ukończył 1 8 lat, jest głęboko wierzącym

i praktykującym członkiem Kościoła rzymsko-

katol ickiego, czuje wewnętrzną potrzebę po-

mocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary,

i zostanie zaproszony przez innego Rycerza.

Organizacja jest znana na całym świecie ze

swojej działalności charytatywnej.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

KĄCIK BIOETYCZNY

Pytania i odpowiedzi na podstawie książki „Przewodnik: bioetyka dla młodych”

Mój synek miał 3 miesiące i praktycznie

od urodzenia ropa napływała mu do oka,

zaklejając je do tego stopnia, że trzeba by-

ło je często sterylnie przemywać, aby

dziecko mogło widzieć. Lekarze lekką ręką

przepisywali dziecku serię antybiotyków

w kroplach oraz dwukrotne wykonali za-

bieg przebijania kanału nosowo-łzowego.

Krzyk mojego dziecka na cały szpital prze-

bił moje serce. Kiedy te humanitarne za-

biegi medyczne nie przyniosły żadnej

poprawy i usłyszałam o potrzebie trzecie-

go zabiegu, powiedziałam NIE! Już ani ra-

zu więcej, nie zgadzam się!

Pomyślałam, że przecież mamy w ro-

dzinie tyle dowodów na Bożą interwencję

w różnych sprawach. Przecież teraz też

mogę prosić Boga o pomoc. Zaczęłam się

zastanawiać, któremu świętemu zlecę to

zadanie. Wtedy dostałam telefon od zna-

jomej ze wspólnoty, że wybiera się na re-

kolekcje, które prowadzi ksiądz od

świętego Szarbela. Nigdy wcześniej nie

słyszałam o takim świętym i pojechałam

z ciekawości, żeby się czegoś o nim do-

wiedzieć. Usłyszałam tam bardzo dużo

i dużo też doświadczyłam. W czasie trwa-

nia rekolekcji ksiądz powiedział, że jeśl i

ktoś ma ważną intencje, to niech od dziś

prosi św. Szarbela nowenną. Na koniec

nabożeństwa otrzymałam namaszczenie

świętym olejem i zabrałam do domu cenną

jak rel ikwię kroplę oleju na chusteczce.

Zaczęłam się modlić i przykładać chus-

teczkę do oczka synka. Każdego dnia ra-

no w oku pojawiała się ropa którą

oczyszczałam sterylnie. Modliłam się

i przykładam chusteczkę i cały dzień oko

było czyste aż do następnego ranka, kiedy

czynność powtarzałam. Czyniłam tak

przez 9 dni, aż ropienie całkowicie ustąpi-

ło. Wiedziałam, że to dzięki św. Szarbelo-

wi. Dziękowałam mu za cud uzdrowienia

mojego dziecka. Jednak to nie był jeszcze

koniec histori i .

Około półtora miesiąca później byl i-

śmy na mszy, którą odprawiał ksiądz Jaro-

sław. Chciałam po prostu podziękować św.

Szarbelowi. Mój synek spał całą mszę,

lecz potem, gdy wkładałam jego fotel ik do

samochodu, otworzył oczy i wtedy zoba-

czyłam, że to samo oczko, które zostało

wcześniej uzdrowione, znowu wypełniło

się ropą. Usiadłam za kierownicą i wraca-

jąc do domu, pytałam w myślach

św. Szarbela, dlaczego ta łaska uzdrowie-

nia została nam odebrana? Wtedy przy-

szła mi do głowy myśl, że nie dałam

nikomu świadectwa o tym, co się stało!

Podjęłam szybką decyzję, że podzielę się

historią uzdrowienia w co najmniej w kilku

miejscach. Gdy pod domem wyjmowałam

dziecko z samochodu, oczko znów było

cudownie czyste.

Kiedy powiedziałam mężowi o tym,

czego doświadczyłam w drodze do domu,

chyba nie do końca mi uwierzył. Lecz gdy

kolejny raz udaliśmy się na Mszę ze św.

Szarbelem w jego obecności oczko zaro-

piało na cały czas trwania mszy, a potem

ropa bez ludzkiej interwencji zniknęła.

Chwała Panu i św. Szarbelowi za ten cud

i ciągłą opiekę nad naszą rodziną!

Czcicielka

PO DNIU ŚW. SZARBELA

Czy antykoncepcja zapobiega aborcji?

Mówi się często, że antykoncepcja jest naj-

bardziej skutecznym środkiem przeciw-

działającym aborcj i . Jest to nieprawda

przynajmniej z trzech powodów:

1 . Wszystkie hormonalne pigułki antykon-

cepcyjne powodują pewien odsetek wcze-

snych aborcj i (mają działanie

wczesnoporonne).

2. Mentalność antykoncepcyjna ułatwia

akceptację aborcj i w przypadku „niechcia-

nej ciąży”.

3. Antykoncepcja sprzyja odbywaniu przy-

godnych stosunków seksualnych w nie-

trwałych relacjach, co w efekcie zwiększa

liczbę nieplanowanych ciąż. Statystyki do-

wodzą, że upowszechnienie stosowania

antykoncepcji wcale nie zmniejsza l iczby

dokonywanych aborcj i .

Pigułka antykoncepcyjna a aborcja

Wszystkie pigułki antykoncepcyjne powo-

dują pewną ilość wczesnych aborcj i . Gdy

owulacja nie zostanie zablokowana, co

statystycznie zdarza się w 1 0% przypad-

ków, i dojdzie do zapłodnienia, pigułka wy-

woła wczesne poronienie. Wszystkie

hormonalne środki antykoncepcyjne, takie

jak minipigułka, pigułka „po stosunku”, za-

strzyki hormonalne czy podskórne implan-

ty, działają w podobny sposób i mogą mieć

działanie aborcyjne, którego kobiety często

nie są świadome.

„Uważam, że aborcja w największy sposób

niszczy pokój, ponieważ niszczy życie

dziecka, ale także niszczy sumienie matki,

która przez długie lata ma świadomość, że

zamordowała własne dziecko […]. Jeśl i

zgodzimy się, iż matka może zabić nawet

własne dziecko, jak możemy mówić innym

ludziom, aby nie zabijal i jedni drugich?”

(Matka Teresa z Kalkuty)

Antykoncepcja hormonalna

a samobójstwo?

Za rezygnację z przekazywania życia i sto-

sowanie antykoncepcji trzeba niekiedy za-

płacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest

rozporządzenie wydane przez Włoską

Agencję Leków (Aifa). Odtąd na wszystkich

antykoncepcyjnych środkach hormonalnych

musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie

może prowadzić do depresj i lub skłonności

samobójczych. Włoska Agencja Leków uza-

sadnia swą decyzję badaniami i oceną za-

grożenia wśród pacjentek stosujących

hormonalną antykoncepcję w Europie.

Depresja już wcześniej była zal iczana

do niepożądanych skutków ubocznych

środków hormonalnych. Teraz mówi się

wprost o skłonnościach samobójczych.

Oprócz tego hormonalna antykoncepcja

ma wiele innych niepożądanych dzia-

łań. m. in. Możliwość wystąpienia zaburzeń

samopoczucia, zakrzepicy, nadciśnienia

czy powikłań sercowo-naczyniowych, uda-

ru mózgu chorób niedoczynności serca

zwiększone ryzyko nowotworu piersi, szyj-

ki macicy, wątroby i skóry, zwiększa wystę-

powanie torbiel i jajników, Kobiety

stosujące antykoncepcję mają obniżone li-

bido, mężczyźni myślą, że zawsze mogą

być blisko kobiet co dalej może prowadzić

do gwałtów w związkach. Wahania nastro-

jów kobiet mogą prowadzić do kłótni a na-

stępstwem mogą być rozwody.

Antykoncepcja czyl i seks bez konsekwen-

cj i prowadzi do niewierności i zdrad.

Świadectwo:

„Jako lekarz psychiatra od lat obserwuję

zespół objawów, który ostatnio potwierdza-

ją także inni lekarze i ma on swoją między-

narodową nazwę post-abortion-syndrome

– zespół objawów psychopatologicznych

po zabiciu własnego dziecka. Na podsta-

wie wieloletnich badań wiem, jestem pew-

na, że w każdym przypadku kobieta, która

pozwoliła, by zabito w jej łonie dziecko,

cierpi latami. Dziecko umiera i oczywiście

jest to człowiek. Każda z nich dobrze to

wie, nie tylko dlatego, że uczeni, laureaci

Nobla udowodnil i odrębność ludzkiego ge-

nomu i cały świat nauki z rozwojem gene-

tyki, embriologi i , psychologii prenatalnej

jednoznacznie stwierdza naukowo, że od

chwil i zapłodnienia to jest człowiek. Te ko-

biety nie wiedzą nieraz nic o genomie, ale

dobrze wiedzą, że to jest dziecko, bo prze-

cież «nie chcą dziecka»… Tak naprawdę to

lekarz, który zabił dziecko, nigdy więcej tej

kobiety nie widzi… To ja, psychiatra w po-

radni rodzinnej i psychiatrycznej, zajmuję

się leczeniem tych nieszczęsnych kobiet”.

(Fragment książki Wandy Półtawskiej Sa-

mo życie. Autorka jest doktorem medy-

cyny, specjal istą w dziedzinie psychiatri i)

Przygotował ks. Paweł Paliga

Wielu parafian wciąż wspomina pobyt rel ikwii i słynącego cudami oleju św. Szarbela w naszym kościele.

Dostajemy sygnały, że za wstawiennictwem libańskiego świętego płyną już łaski( Wciąż nie jest za późno, by

zacząć o nie prosić! Niech zachętą i umocnieniem będą dwa świadectwa, jakie otrzymaliśmy od członkiń

Wspólnoty św. Szarbela działającej przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Zaczęłam się zastanawiać, któremu świętemu zlecę to zadanie

Najpierw chrzest, potem lekarz

Moje pierwsze spotkanie ze świętym

Szarbelem miało miejsce ponad 1 6 lat

temu. Dostałam wtedy od znajomej

modlitewnik „Armia Najdroższej Krwi

Jezusa Chrystusa”, a w nim właśnie było

zdjęcie świętego Szarbela i modlitwy,

które trafiały wprost do mego serca.

Potem św. Szarbel co jakiś czas

przypominał mi o swojej obecności.

Modlitewnik bardzo często otwierał mi się

na stronie z jego zdjęciem.

Następne spotkanie miało miejsce

podczas rekolekcji w Rembertowie. Fi lm,

modlitwa wstawiennicza i namaszczenie

świętym olejem odcisnęły w moim sercu

ślad na zawsze. Potem była pielgrzymka

do Libanu. Podczas modlitwy przy grobie

św. Szarbela dokonała się wielka

przemiana w moim sercu! Od tamtej pory

wiem, że św. Szarbel żyje i jest obok mnie.

Jakiś czas później za

wstawiennictwem Świętego Szarbela

dokonało się uzdrowienie mojego

maleńkiego jednomiesięcznego wnusia.

Dziecko umierające na moich rękach, a ja

wpatrzona w obraz św. Szarbela wołam,

aby ratował go i nie pozwolił mu odejść. . .

Pytałam go, co mam robić. Byłam

w rozpaczy. Wtedy usłyszałam głos:

najpierw chrzest, potem lekarz. Stałam się

spokojniejsza, bo poczułam że to

św. Szarbel jest z nami i że to on

podpowiedział mi te słowa. Wraz z córką

zadzwoniłyśmy do księdza. Do jego

przyjazdu dziecko leciutko oddychało.

Chrzest odbył się tuż przed godziną

Miłosierdzia Bożego. Nasz malutki

chrześcijanin dostał podczas chrztu

imiona Dominik Szarbel. Wkrótce potem

otworzył oczka, wypił porcję mleczka,

buzia zaróżowiła

się i wrócił do życia.

Ale pozostało

jeszcze jedno do

wypełnienia:

wezwanie lekarza. W szpitalu zrobiono

badania - wyniki były dobre, a lekarz

dyżurny zdziwiony, bo nie było powodu do

zatrzymania dziecka na oddziale, no ale

skoro rodzice przywieźl i i mówil i , że

wcześniej było w ciężkim stanie, to

zatrzymał małego na obserwację. Na sali

szpitalnej święty Szarbel też był z nami,

czuwał. Czułam, że stoi obok i rozwiązuje

wszystkie problemy od ręki. To było

niesamowite.

Chwała Panu! Chwała Świętemu

Szarbelowi!

Wierna orędowniczka
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26 stycznia

W  dniu dzisiejszym po raz pierwszy obcho-

dzimy Niedzielę Słowa Bożego - ustanowio-

ną przez papieża Franciszka Listem

Apostolskim „Misericordia et misera”. Za-

miarem papieża jest zachęta do jeszcze gorl iw-

szej i częstszej lektury Bibl i i . Pod hasłem

„Chrześcijanie i Muzułmanie w służbie po-

wszechnego braterstwa” 26 stycznia jest także

obchodzony XX Dzień Islamu w Kościele kato-

l ickim w Polsce. W ostatnią niedzielę stycznia

przeżywamy również 66. Światowy Dzień Trę-

dowatych. Na całym świecie zbierane są wów-

czas pieniądze na potrzeby chorych. Od 1 996 r.

zbiórka organizowana jest również w Polsce.

USA przeciw aborcji

Nie ma międzynarodowego prawa do aborcji,

jest międzynarodowe prawo do życia - pod-

kreśl i ł Alex Azar, sekretarz zdrowia i opieki spo-

łecznej w administracj i prezydenta USA

Donalda Trumpa. Zachęcił inne państwa do

przeciwstawiania się, jak się wyraził, niestru-

dzonemu lobbingowi międzynarodowemu na

rzecz „i luzorycznego prawa” do aborcj i , i wezwał

do stworzenia światowej koalicj i „na rzecz życia,

na rzecz rodziny i na rzecz suwerenności”

państw, które go nie uznają - poinformował por-

tal LifeSiteNews. Prezydent Trump jest pierw-

szym przywódcą tego kraju, który zapowiedział

swój osobisty udział w Marszu dla Życia.

Włochy: lekcje religii

86 proc. włoskich uczniów uczestniczy

w  lekcjach religii. Episkopat Włoch wysto-

sował list do dzieci i   rodziców – trwają bo-

wiem zapisy na religię w  przyszłym roku

szkolnym . W ostatnich trzydziestu latach, l icz-

ba uczniów, którzy uczestniczą w lekcjach rel igi i

zmniejszyła się zaledwie o 1 0 proc. To pokazu-

je, jak ten nieobowiązkowy przedmiot spełnia

nadal ważną rolę i jest ceniony w całościowym

systemie edukacji . We Włoszech na lekcje rel igi i

przychodzą nie tylko dzieci z rodzin chrześcijań-

skich. Uczestniczą w nich również uczniowie

wywodzący się z innych kultur i rel igi i .

Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba obchodzą w  Polsce

1 5 lat działalności. Członkowie tej katol ickiej

wspólnoty zrzeszającej samych mężczyzn li-

czą sobie 2 mln na świecie i 6 tys. w Polsce.

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna,

który ukończył 1 8 lat, jest głęboko wierzącym

i praktykującym członkiem Kościoła rzymsko-

katol ickiego, czuje wewnętrzną potrzebę po-

mocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary,

i zostanie zaproszony przez innego Rycerza.

Organizacja jest znana na całym świecie ze

swojej działalności charytatywnej.

Z  ŻYCIA

KOŚCIOŁA I   PARAFII

KĄCIK BIOETYCZNY

Pytania i odpowiedzi na podstawie książki „Przewodnik: bioetyka dla młodych”

Mój synek miał 3 miesiące i praktycznie

od urodzenia ropa napływała mu do oka,

zaklejając je do tego stopnia, że trzeba by-

ło je często sterylnie przemywać, aby

dziecko mogło widzieć. Lekarze lekką ręką

przepisywali dziecku serię antybiotyków

w kroplach oraz dwukrotne wykonali za-

bieg przebijania kanału nosowo-łzowego.

Krzyk mojego dziecka na cały szpital prze-

bił moje serce. Kiedy te humanitarne za-

biegi medyczne nie przyniosły żadnej

poprawy i usłyszałam o potrzebie trzecie-

go zabiegu, powiedziałam NIE! Już ani ra-

zu więcej, nie zgadzam się!

Pomyślałam, że przecież mamy w ro-

dzinie tyle dowodów na Bożą interwencję

w różnych sprawach. Przecież teraz też

mogę prosić Boga o pomoc. Zaczęłam się

zastanawiać, któremu świętemu zlecę to

zadanie. Wtedy dostałam telefon od zna-

jomej ze wspólnoty, że wybiera się na re-

kolekcje, które prowadzi ksiądz od

świętego Szarbela. Nigdy wcześniej nie

słyszałam o takim świętym i pojechałam

z ciekawości, żeby się czegoś o nim do-

wiedzieć. Usłyszałam tam bardzo dużo

i dużo też doświadczyłam. W czasie trwa-

nia rekolekcji ksiądz powiedział, że jeśl i

ktoś ma ważną intencje, to niech od dziś

prosi św. Szarbela nowenną. Na koniec

nabożeństwa otrzymałam namaszczenie

świętym olejem i zabrałam do domu cenną

jak rel ikwię kroplę oleju na chusteczce.

Zaczęłam się modlić i przykładać chus-

teczkę do oczka synka. Każdego dnia ra-

no w oku pojawiała się ropa którą

oczyszczałam sterylnie. Modliłam się

i przykładam chusteczkę i cały dzień oko

było czyste aż do następnego ranka, kiedy

czynność powtarzałam. Czyniłam tak

przez 9 dni, aż ropienie całkowicie ustąpi-

ło. Wiedziałam, że to dzięki św. Szarbelo-

wi. Dziękowałam mu za cud uzdrowienia

mojego dziecka. Jednak to nie był jeszcze

koniec histori i .

Około półtora miesiąca później byl i-

śmy na mszy, którą odprawiał ksiądz Jaro-

sław. Chciałam po prostu podziękować św.

Szarbelowi. Mój synek spał całą mszę,

lecz potem, gdy wkładałam jego fotel ik do

samochodu, otworzył oczy i wtedy zoba-

czyłam, że to samo oczko, które zostało

wcześniej uzdrowione, znowu wypełniło

się ropą. Usiadłam za kierownicą i wraca-

jąc do domu, pytałam w myślach

św. Szarbela, dlaczego ta łaska uzdrowie-

nia została nam odebrana? Wtedy przy-

szła mi do głowy myśl, że nie dałam

nikomu świadectwa o tym, co się stało!

Podjęłam szybką decyzję, że podzielę się

historią uzdrowienia w co najmniej w kilku

miejscach. Gdy pod domem wyjmowałam

dziecko z samochodu, oczko znów było

cudownie czyste.

Kiedy powiedziałam mężowi o tym,

czego doświadczyłam w drodze do domu,

chyba nie do końca mi uwierzył. Lecz gdy

kolejny raz udaliśmy się na Mszę ze św.

Szarbelem w jego obecności oczko zaro-

piało na cały czas trwania mszy, a potem

ropa bez ludzkiej interwencji zniknęła.

Chwała Panu i św. Szarbelowi za ten cud

i ciągłą opiekę nad naszą rodziną!

Czcicielka

PO DNIU ŚW. SZARBELA

Czy antykoncepcja zapobiega aborcji?

Mówi się często, że antykoncepcja jest naj-

bardziej skutecznym środkiem przeciw-

działającym aborcj i . Jest to nieprawda

przynajmniej z trzech powodów:

1 . Wszystkie hormonalne pigułki antykon-

cepcyjne powodują pewien odsetek wcze-

snych aborcj i (mają działanie

wczesnoporonne).

2. Mentalność antykoncepcyjna ułatwia

akceptację aborcj i w przypadku „niechcia-

nej ciąży”.

3. Antykoncepcja sprzyja odbywaniu przy-

godnych stosunków seksualnych w nie-

trwałych relacjach, co w efekcie zwiększa

liczbę nieplanowanych ciąż. Statystyki do-

wodzą, że upowszechnienie stosowania

antykoncepcji wcale nie zmniejsza l iczby

dokonywanych aborcj i .

Pigułka antykoncepcyjna a aborcja

Wszystkie pigułki antykoncepcyjne powo-

dują pewną ilość wczesnych aborcj i . Gdy

owulacja nie zostanie zablokowana, co

statystycznie zdarza się w 1 0% przypad-

ków, i dojdzie do zapłodnienia, pigułka wy-

woła wczesne poronienie. Wszystkie

hormonalne środki antykoncepcyjne, takie

jak minipigułka, pigułka „po stosunku”, za-

strzyki hormonalne czy podskórne implan-

ty, działają w podobny sposób i mogą mieć

działanie aborcyjne, którego kobiety często

nie są świadome.

„Uważam, że aborcja w największy sposób

niszczy pokój, ponieważ niszczy życie

dziecka, ale także niszczy sumienie matki,

która przez długie lata ma świadomość, że

zamordowała własne dziecko […]. Jeśl i

zgodzimy się, iż matka może zabić nawet

własne dziecko, jak możemy mówić innym

ludziom, aby nie zabijal i jedni drugich?”

(Matka Teresa z Kalkuty)

Antykoncepcja hormonalna

a samobójstwo?

Za rezygnację z przekazywania życia i sto-

sowanie antykoncepcji trzeba niekiedy za-

płacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest

rozporządzenie wydane przez Włoską

Agencję Leków (Aifa). Odtąd na wszystkich

antykoncepcyjnych środkach hormonalnych

musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie

może prowadzić do depresj i lub skłonności

samobójczych. Włoska Agencja Leków uza-

sadnia swą decyzję badaniami i oceną za-

grożenia wśród pacjentek stosujących

hormonalną antykoncepcję w Europie.

Depresja już wcześniej była zal iczana

do niepożądanych skutków ubocznych

środków hormonalnych. Teraz mówi się

wprost o skłonnościach samobójczych.

Oprócz tego hormonalna antykoncepcja

ma wiele innych niepożądanych dzia-

łań. m. in. Możliwość wystąpienia zaburzeń

samopoczucia, zakrzepicy, nadciśnienia

czy powikłań sercowo-naczyniowych, uda-

ru mózgu chorób niedoczynności serca

zwiększone ryzyko nowotworu piersi, szyj-

ki macicy, wątroby i skóry, zwiększa wystę-

powanie torbiel i jajników, Kobiety

stosujące antykoncepcję mają obniżone li-

bido, mężczyźni myślą, że zawsze mogą

być blisko kobiet co dalej może prowadzić

do gwałtów w związkach. Wahania nastro-

jów kobiet mogą prowadzić do kłótni a na-

stępstwem mogą być rozwody.

Antykoncepcja czyl i seks bez konsekwen-

cj i prowadzi do niewierności i zdrad.

Świadectwo:

„Jako lekarz psychiatra od lat obserwuję

zespół objawów, który ostatnio potwierdza-

ją także inni lekarze i ma on swoją między-

narodową nazwę post-abortion-syndrome

– zespół objawów psychopatologicznych

po zabiciu własnego dziecka. Na podsta-

wie wieloletnich badań wiem, jestem pew-

na, że w każdym przypadku kobieta, która

pozwoliła, by zabito w jej łonie dziecko,

cierpi latami. Dziecko umiera i oczywiście

jest to człowiek. Każda z nich dobrze to

wie, nie tylko dlatego, że uczeni, laureaci

Nobla udowodnil i odrębność ludzkiego ge-

nomu i cały świat nauki z rozwojem gene-

tyki, embriologi i , psychologii prenatalnej

jednoznacznie stwierdza naukowo, że od

chwil i zapłodnienia to jest człowiek. Te ko-

biety nie wiedzą nieraz nic o genomie, ale

dobrze wiedzą, że to jest dziecko, bo prze-

cież «nie chcą dziecka»… Tak naprawdę to

lekarz, który zabił dziecko, nigdy więcej tej

kobiety nie widzi… To ja, psychiatra w po-

radni rodzinnej i psychiatrycznej, zajmuję

się leczeniem tych nieszczęsnych kobiet”.

(Fragment książki Wandy Półtawskiej Sa-

mo życie. Autorka jest doktorem medy-

cyny, specjal istą w dziedzinie psychiatri i)

Przygotował ks. Paweł Paliga

Wielu parafian wciąż wspomina pobyt rel ikwii i słynącego cudami oleju św. Szarbela w naszym kościele.

Dostajemy sygnały, że za wstawiennictwem libańskiego świętego płyną już łaski( Wciąż nie jest za późno, by

zacząć o nie prosić! Niech zachętą i umocnieniem będą dwa świadectwa, jakie otrzymaliśmy od członkiń

Wspólnoty św. Szarbela działającej przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Zaczęłam się zastanawiać, któremu świętemu zlecę to zadanie

Najpierw chrzest, potem lekarz

Moje pierwsze spotkanie ze świętym

Szarbelem miało miejsce ponad 1 6 lat

temu. Dostałam wtedy od znajomej

modlitewnik „Armia Najdroższej Krwi

Jezusa Chrystusa”, a w nim właśnie było

zdjęcie świętego Szarbela i modlitwy,

które trafiały wprost do mego serca.

Potem św. Szarbel co jakiś czas

przypominał mi o swojej obecności.

Modlitewnik bardzo często otwierał mi się

na stronie z jego zdjęciem.

Następne spotkanie miało miejsce

podczas rekolekcji w Rembertowie. Fi lm,

modlitwa wstawiennicza i namaszczenie

świętym olejem odcisnęły w moim sercu

ślad na zawsze. Potem była pielgrzymka

do Libanu. Podczas modlitwy przy grobie

św. Szarbela dokonała się wielka

przemiana w moim sercu! Od tamtej pory

wiem, że św. Szarbel żyje i jest obok mnie.

Jakiś czas później za

wstawiennictwem Świętego Szarbela

dokonało się uzdrowienie mojego

maleńkiego jednomiesięcznego wnusia.

Dziecko umierające na moich rękach, a ja

wpatrzona w obraz św. Szarbela wołam,

aby ratował go i nie pozwolił mu odejść. . .

Pytałam go, co mam robić. Byłam

w rozpaczy. Wtedy usłyszałam głos:

najpierw chrzest, potem lekarz. Stałam się

spokojniejsza, bo poczułam że to

św. Szarbel jest z nami i że to on

podpowiedział mi te słowa. Wraz z córką

zadzwoniłyśmy do księdza. Do jego

przyjazdu dziecko leciutko oddychało.

Chrzest odbył się tuż przed godziną

Miłosierdzia Bożego. Nasz malutki

chrześcijanin dostał podczas chrztu

imiona Dominik Szarbel. Wkrótce potem

otworzył oczka, wypił porcję mleczka,

buzia zaróżowiła

się i wrócił do życia.

Ale pozostało

jeszcze jedno do

wypełnienia:

wezwanie lekarza. W szpitalu zrobiono

badania - wyniki były dobre, a lekarz

dyżurny zdziwiony, bo nie było powodu do

zatrzymania dziecka na oddziale, no ale

skoro rodzice przywieźl i i mówil i , że

wcześniej było w ciężkim stanie, to

zatrzymał małego na obserwację. Na sali

szpitalnej święty Szarbel też był z nami,

czuwał. Czułam, że stoi obok i rozwiązuje

wszystkie problemy od ręki. To było

niesamowite.

Chwała Panu! Chwała Świętemu

Szarbelowi!

Wierna orędowniczka



Jezus Chrystus jest światłością świata. Zajaśniał On wszystkim ludom, które trwały

w ciemności. Ta ciemność to postawa grzechu polegająca na nieznajomości Boga i trwa-

niu w pysze. Trzeba uznać swoją grzeszność i słabość i prosić Boga o zmiłowanie. Chry-

stus pragnie wyzwolić nas z mroków leku i strachu, aby zwrócić nasze serca ku Bogu.

Pragnie, by w naszych sercach zajaśniała Jego światłość.

zy Pan jest światłem i zbawieniem

moim? Jeśl i tak, nie lękam się ni-

czego, bo Pan jest podporą mojego

życia. Naród wybrany przez wieki oczekiwał

obiecanego Mesjasza. Żył nadzieją na wy-

zwolenie, na szczęśl iwe życie. Czekał i cze-

kał, a kiedy się doczekał i Mesjasz się

narodził, naród kroczący w ciemnościach

pozostał w ciemnościach. Niel iczni tylko

uwierzyl i i poszl i za Jezusem. A Chrystus

przyszedł, by nieść zbawienie wszystkim.

Czy uznaję w Chrystusie swego jedynego

Zbawiciela? Czy trwam w Jego światłości,

czy nadal tkwię w mroku grzechu, bezna-

dziei, zniechęcenia.

Chrystus mówił: Nawracajcie się, albo-

wiem blisko jest królestwo niebieskie. Dzi-

siaj mówi do nas to samo. Dzisiaj Jezus

staje przed każdym z nas i mówi: Pójdź za

mną. Jak dzisiaj odpowiem Chrystusowi?

Czy tak samo jak Szymon, Andrzej i inni

apostołowie, którzy zostawil i swe sieci, ro-

dziny i poszl i za wezwaniem Nauczyciela,

uwierzywszy Mu. Chrystus tych prostych ry-

baków uczynił swoimi najbl iższymi współ-

pracownikami w dziele zbawienia. Powierza

im zadanie, które być może ich przerasta,

którego do końca jeszcze pewnie nie rozu-

mieją, ale uwierzyl i …

Dzisiaj Chrystus wzywa każdego z nas,

którzy słuchamy Słowa i dla każdego z nas

ma zadanie. Nie dla każdego oznacza ono

pozostawienie rodziny i wybranie kapłań-

stwa czy zakonu, ale również świadczenie

o miłości Boga do człowieka właśnie w ro-

dzinie. Czy jestem tego świadomy, że moje

życie chrześcijanina ma być żywym świa-

dectwem? Otrzymując chrzest, zostałem

powołany do życia w jedności z Dawcą Ży-

cia – samym Bogiem. Powołany do bycia

widzialnym znakiem niewidzialnej Miłości.

Chrystus jak apostołów tak i nas dzisiaj za-

prasza do współpracy, do pracy nad rozsze-

rzeniem granic królestwa niebieskiego na

ziemi. Wcześniej jednak musi dokonać się

cud rozszerzenia naszych serc, które Bóg

może napełnić swoją Miłością, abyśmy my

mogli dziel ić się nią z innymi. Przebaczenie,

cierpl iwość, łagodność, łaskawość, pokój,

radość to znaki, że królestwo Boże nade-

szło, że Bóg zamieszkał między nami.

Mnie dzisiaj Słowo przypomina o moim

powołaniu, o tym, że nie mogę spocząć na

laurach, że czas jest krótki - żniwo wielkie,

ale robotników mało. Pan wzywa mnie do

pracy w swojej winnicy, do pokornej służby.

O jedno tylko Pana proszę i o to zabie-

gam, żebym mógł zawsze przebywać

w Jego domu po wszystkie dni mego ży-

cia, abym kosztował słodyczy Pana, sta-

le się radował Jego świątynią. Pan jest

światłem i zbawieniem moim…

Wiola Malan
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Pan jest światłem i  zbawieniem moim…

Czy jestem tego

świadomy, że mo-

je życie chrześcijanina

ma być żywym świa-

dectwem?

• 26.01 - Niedziela Słowa Bożego,

Kościół zachęca wiernych do codziennego

czytania i rozważania Słowa Bożego,

- 67 Światowy Dzień Trędowatych

pod hasłem: Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili (Mt 25, 40)

• 28.01 - wtorek,

wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

• 31 .01 - piątek,

wspomnienie św. Jana Bosko

• 01 .02 - sobota, o g. 1 7.00 nabożeństwo

wynagradzające Niepokalanemu Sercu

NMP, g. 1 8.00 Msza św. w tej intencji

• 02.02 - niedziela, Święto Ofiarowania

Pańskiego,

- błogosławieństwo świec,

- Dzień Życia Konsekrowanego,

- taca na zakony klauzurowe,

- adoracja Najświętszego Sakramentu,

- wspólne kolędowanie z udziałem

solistów, scholi i dziecięcej, chóru Babiczanie

i gminnej orkiestry dętej im. Krzysztofa

Pendereckiego pod dyrekcją Zbigniewa

Załęskiego

• Serdecznie dziękujemy za przyjęcie

kolędy w minionym tygodniu

• Wizyta Duszpasterska:

Pn. 27.01 - Batal ionów Chłopskich 75, 75A

Wt. 28.01 - Batal ionów Chłopskich 75B, 75C

Śr. 29.01 - Batal ionów Chłopskich 75D,

77, 77A

Cz. 30.01 - Batal ionów Chłopskich 77B,

C, D, E

Pt. 31 .01 - Batal ionów Chłopskich 79

Sb. 01 .02 - Rayskiego 3

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 360

C

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie prawo

modyfikacji tekstów

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Gali lejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Pio-

trem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byl i bowiem rybakami. I rzekł do nich:

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawil i sieci i poszl i za Nim.

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Ja-

na, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawial i w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast

zostawil i łódź i ojca i poszl i za Nim. I obchodził Jezus całą Gali leę, nauczając w tamtejszych syna-

gogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Jeśl i możesz rozmawiać z Panem na modli-

twie, mów do Niego i wychwalaj Go. Jeśl i

z powodu zmęczenia nie możesz mówić,

bądź w gotowości do służenia Mu. Pozostań

w pokoju i uczyń gest świadczący o Twoim

szacunku. Pan zobaczy Cię, a twoja obec-

ność będzie Mu miłą. Pobłogosławi ciszę,

którą Mu ofiarujesz, a ty znajdziesz pocie-

szenie, gdy On cię weźmie za rękę.

Im więcej doświadczamy gorzkich chwil , tym

więcej otrzymujemy miłości.

Bóg pragnie swoją wszechmoc objawić

w Twojej bezradności.

Wiara jest pochodnią oświecającą drogę po-

grążonym w rozpaczy.

Modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią.

Jest kluczem otwierającym serce Boga.

Pośród niepokojów namiętności i w momen-

tach, gdy odwraca się od nas fortuna, pod-

trzymuje nas nadzieja bezgranicznego

miłosierdzia Bożego.

Całą swąwiarę złóż wyłącznie w Bogu.

W chwilach przygnębienia bądź jak zimoro-

dek, który buduje gniazdo na masztach stat-

ków. Wznieś się ponad ziemię, swoim

umysłem i sercem poszybuj ku Bogu, który

może dać Ci pocieszenie i moc do wytrwa-

nia w obliczu próby.

Bądź pewien, że im większa intensywność

ataków szatana, tym bliżej Twej duszy znaj-

duje się Bóg.

Pamiętaj – nie wygrasz bitwy, gdy nie bę-

dziesz się modlił. Wybór należy do Ciebie.

.

https://pl.aleteia.org


