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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

Dziś Słowo o krzyżu… Na 
początek wakacji, bardziej 
spodziewalibyśmy się go na 

początku Wielkiego Postu. A jednak 
przychodzi ono właśnie dziś i każ-
dy może się z nim skonfrontować 
w inny sposób, zobaczyć w nim 
swoje życie, konkretne sytuacje. Zo-
baczyć, że Słowo jest żywe, że wy-
pełnia się w rzeczywistości, nabiera 
konkretnych kształtów. 
 Krzyża raczej unikamy – unika-
my trudności, nie chcemy zachoro-
wać, nie chcemy nieszczęść, a jed-
nak one przychodzą, niezależnie od 
czasu, jaki przeżywamy. Wakacje, 
czas urlopów kojarzy się raczej 
z czasem wytchnienia od codzien-
nych trudów związanych z nawałem 
obowiązków. To codzienne krzyże, 
które nosimy od świtu do zmroku. 
Bierzemy je na ramiona rano i tak 
do wieczora. Ale jak je bierzemy? 
Czy z akceptacją czy buntując się? 
Jeśli buntując się, to krzyż ten staje 
się jeszcze cięższy. Dlaczego? Bo 

niesiemy go sami, ewentualnie polegając jesz-
cze na ludziach, ale to niewiele pomaga. Jeśli 
jednak przyjmiemy go z akceptacją, mamy gwa-
rancję, że większość jego ciężaru poniesie sam 
Zbawiciel, nam pozostawiając tyle, ile jesteśmy 
w stanie udźwignąć. Wtedy krzyż przygniata, 
ale nie do samej ziemi, bo z nami jest ten, który 
podnosi nas ku Niebu i nie pozwala upaść, by 
przylgnąć na dłużej do gleby. 

 Przyjmowanie krzyża świadomie i z woli 
Bożej jak uczynił to Chrystus, przybliża nas 
tak bardzo do Niego, że aż musi wzbudzać to 
sprzeciw  w świecie i w ludziach, którzy żyją we-
dług swojego upodobania. Mogą to być nawet 
nasi najbliżsi. Właśnie po tych relacjach, które 
zostają zerwane lub chociaż nadszarpnięte 
najbardziej jak zły wścieka się, widząc pokorne 

wypełnianie woli Bożej, do czego sam nie jest 
zdolny. Branie krzyża staje się w oczach innych 
głupstwem, naiwnością, przejawem słabości czy 
bezradności. W rzeczywistości duchowej jest 
natomiast umacnianiem, budowaniem twierdzy, 
ale przede wszystkim dużej zażyłości z Tym, 
który pierwszy wziął na swe ramiona krzyż dla 
zbawienia świata. Biorąc z woli Bożej krzyż, 
możemy w tym dziele uczestniczyć. Czy jest 
w życiu coś ważniejszego? Trzeba jednak liczyć 
się z odrzuceniem. Na krzyżu jest się samotnym 
w sensie ludzkim, ale nie w sensie duchowym, 
niezależnie czy obecność Chrystusa czujemy 
czy nie. On zawsze JEST. 
 Dla mnie Słowo, które dzisiaj przychodzi, 
nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ wielo-
krotnie doświadczam jak mnie prowadzi. Dzisiaj 
mam wrażenie, że podsumowuje ostatnich kil-
ka ciężkich miesięcy i pokazuje, że ten ciężar 
nie był tylko jakimś wrażeniem, ale wypełnie-
niem Bożego planu na życie, w które wpisany 
jest również krzyż. Dzisiaj mogę zaświadczyć 
o wszystkim, o czym wyżej napisałam, że tak 
właśnie jest. Bogu niech będą dzięki za każdy 
trud i każde dobro, które z niego wyprowadza.

Wiola Malan

Nasze życie w całości pochodzi od Boga i jest przez Niego podtrzymywane. Po upadku w grzech, 
tylko Pan Jezus, który wykupił nas swoją śmiercią, na nowo napełnia nas życiem. Nie jest On 
w nas konkurencją wobec miłości do innych ludzi. On żyje w nas by naszą miłość wydoskonalać. 
Dopiero gdy postawimy na pierwszym miejscu Jezusa, będziemy kochać prawdziwie wszystkich 
innych.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(2 Krl 4,8-11.14-16a); 
(Ps 89,2-3.16-19); 
(Rz 6,3-4.8-11); 
Aklamacja (Mt 10,40); 
(Mt 10,37-42);

SŁOWO TYGODNIA  
z EWANGELII  wg św. Mateusza (10, 37-42)
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Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce zna-
leźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie 
je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje 
Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę 
proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, 
nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia 
jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powia-
dam wam, nie utraci swojej nagrody».

KTO NIE BIERZE KRZYŻA…

OGRÓD KS. PROBOSZCZA 
PŁEĆ: PRODUKT KULTURY, A NIE NATURY? 

 Krzyża raczej unikamy – 
unikamy trudności,  

nie chcemy zachorować, nie 
chcemy nieszczęść, a jednak 
one przychodzą, niezależnie  
od czasu, jaki przeżywamy. 



TYGODNIK PARAFIALNY NR 382

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Jeśli komuś zdarzyło się zostać nieco 
dłużej po mszy, by się pomodlić; lub na pro-
gu świątyni zatrzymała go udana pogawędka 
z braćmi lub siostrami w wierze, to być może 
jego udziałem stał się niecodzienny widok.

Oto bowiem gdy wraz z ostatnimi trza-
śnięciami drzwi kościoła milknie echo kroków 
wiernych, z budynku plebanii wychodzi ks. pro-
boszcz Marian Rowicki; i udaje się w stronę uko-
chanego ogrodu. Z motyką lub wężem w dłoni 
zabiera się za doglądanie swych plonów.

Są one różnorodne i imponujące. Ksiądz 
proboszcz uprawia m.in. drzewka i krzewy 
owocowe, warzywa oraz zioła.

Nam udało się zrobić ukradkiem kilka zdjęć 
kwiatów z ogrodu księdza proboszcza. Czy po-
dobają się Wam?

„Rozkoszna winnica.
Śpiewajcie więc o niej!
Ja, PAN, jestem jej stróżem. Co chwilę ją 
zraszam, dniem i nocą jej strzegę, aby nie 
spotkało ją coś złego.
Nie ma już we Mnie gniewu, lecz jeśli pojawią 
się tam ciernie i osty, wyruszę przeciwko nim 
na wojnę i spalę je doszczętnie.” (Iz 27, 2-4) 

OGRÓD 
KS. PROBOSZCZA MARIANA 
ROWICKIEGO W BLIZNEM

Nowe wezwania
„Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei” 
i „Pomocy migrantów” – to nowe wezwa-
nia, jakie zostały dołączone do Litanii Lo-
retańskiej. Ostateczne tłumaczenie nowych 
wezwań należy do kompetencji episkopatów 
różnych krajów. Papież Franciszek zgodził 
się na dołączenie nowych wezwań uważa-
jąc, że w ten sposób Kościół odpowiada na 
ciągle nowe problemy i zagrożenia współ-
czesnego świata. 

Święta ośmiolatka 
Watykan wyraził zgodę dla rozpoczęcia 
procesu kanonizacyjnego francuskiej 
ośmiolatki Anne-Gabrielle Caron, która 
zmarła wskutek choroby nowotworowej 
i pomimo młodego wieku odznaczała się 
niezwykle dojrzałą wiarą i zdolnością ofia-
rowania cierpienia w intencji grzeszników. 
„W czasach, gdy w cywilizacji zwycięża 
konsumpcjonizm i ideologia, Anne-Gabriel-
le uczy ludzi radości i piękna rezygnacji 
i wyrzeczeń, podejmowanych z promiennym 
uśmiechem. Jej przykład jest niezwykle 
wymowny i pouczający dla dzieci, nastolat-
ków... a być może jeszcze bardziej dla nas, 
dorosłych!” – mówi jeden z kapłanów zaan-
gażowanych w jej proces.

Wandale w Holandii 
Burmistrz holenderskiego miasta Bre-
da, Paul Depla, zdecydowanie potępił 
wandali, którzy zbezcześcili obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej i wymazali pod 
nim litery „BLM” (Black Lives Matter). 
Incydent ten był szczególnie smutny dla 
Polonii, dla której pomnik jest bardzo cenny. 
Obraz Czarnej Madonny został wzniesiony 
w parku w Bredzie w 1954 r. w podzięko-
waniu za wyzwolenie miasta od nazistów 
przez żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, dowo-
dzonej przez generała Stanisława Maczka, 
29 października 1944 roku. Po wojnie 40 
tys. mieszkańców Bredy podpisało petycję 
o nadanie gen. Maczkowi honorowego oby-
watelstwa holenderskiego. Po jego śmierci 
w 1994 r. gen. Maczek został pochowany 
na tamtejszym cmentarzu pośród swoich 
żołnierzy.



TYGODNIK PARAFIALNY NR 382

KĄCIK BIOETYCZNY DLA WIERZĄCYCH I ATEISTÓW

Być kobietą, być mężczyzną… Zdaniem 
ideologów gender płeć biologiczna to pojęcie 
anachroniczne i dyskryminujące. 

Teoria płci kulturowej (gender) opiera się na 
przekonaniu, że nasza tożsamość jako mężczy-
zny lub kobiety wcale nie jest uwarunkowana 
genetycznie, lecz jest czymś, co zostało nam 
narzucone w dzieciństwie przez otoczenie. 
Oznacza to, że każdy może ją też samodzielnie 
ukształtować według własnych preferencji w do-
rosłym życiu. 

Według teorii gender nasza płeć kulturowa 
powinna opierać się na orientacji seksualnej, 
która mogłaby przybierać różne formy, jak rów-
nież zmieniać się w czasie. Niektórzy twierdzą, 
że istnieje aż do sześciu rodzajów płci kulturo-
wej: heteroseksualny mężczyzna, heterosek-
sualna kobieta, homoseksualny mężczyzna, 
homoseksualna kobieta, biseksualista oraz płeć 
nieokreślona (inaczej neutralna, tzn. ani męż-
czyzna, ani kobieta). 

Zarówno teoretycy tzw. gender studies 
(obszaru badawczego zajmującego się płcią 
kulturową), jak i aktywiści homoseksualni po-
mniejszają znaczenie biologicznej tożsamości 
osoby ludzkiej. Odwołują się oni do sytuacji psy-
chologicznego konfliktu, pojawiającego się wte-
dy, gdy czyjeś postrzeganie siebie i swojej płci 
nie jest zgodne z rzeczywistością anatomiczną, 
i postulują wtedy poddanie się operacji zmiany 
płci. Przeciwstawiają się oni prawdzie o uwarun-

kowaniach genetycznych naszej płci, przyjmując 
zredukowaną wizję osoby ludzkiej; odmawiają 
tym samym realnej nadziei na zintegrowanie 
swojej osobowości tym, którzy cierpią z powodu 
zaburzenia tożsamości płciowej. 

Co czyni dziecko chłopcem lub dziew-
czynką?

Oszacowanie liczby komórek w organizmie 
człowieka jest zadaniem niemal niemożliwym 
(niektórzy twierdzą, że możemy mieć nawet 70 
bilionów komórek). W jądrze każdej komórki 
somatycznej (czyli jakiejkolwiek komórki organi-
zmu z wyjątkiem plemników i komórek jajowych) 
znajdują się 23 pary chromosomów, w tym para 
XX dla kobiet oraz XY dla mężczyzn.

W chwili zapłodnienia, tworzy się genotyp 
nowego człowieka. W tym momencie zostaje 
także zdeterminowana płeć dziecka. Wszystkie 
komórki potomne – przez całe życie – będą mia-
ły ten sam genotyp co pierwsza komórka (zy-
gota), która powstała w wyniku połączenia się 
gamet rodziców.

„Jaka jest różnica pomiędzy płcią biolo-
giczną (ang. sex) i płcią społeczno-kulturową 
(ang. gender)?”

Płeć w kontekście biologicznym (sex) do-
tyczy genetycznych, anatomicznych i fizjolo-
gicznych cech ludzkiej osoby (mężczyzny lub 
kobiety), podczas gdy płeć w kontekście spo-

łeczno-kulturowym (gender) opisuje czyjąś we-
wnętrzną samoocenę jako skutek wpływu czyn-
ników kulturowych oraz społecznych wzorców 
postrzegania męskości i kobiecości.

Zmiana płci 
Każdy człowiek jest pod względem gene-

tycznym mężczyzną lub kobietą. Owszem, jest 
prawdą, że rodzina, społeczeństwo i czynniki 
kulturowe mają wpływ na nasze rozumienie 
męskości i kobiecości, jednakże u dzieci po-
strzeganie własnej płci kształtuje się zazwyczaj 
zgodnie z ich płcią biologiczną. Gdy jest inaczej, 
sytuacja ta stanowi dla dziecka źródło psychicz-
nego, a często również społecznego cierpienia. 
Zwolennicy teorii gender twierdzą, iż czynniki 
biologiczne nie są tak bardzo istotne, zaś su-
biektywne postrzeganie własnej płci ma większe 
znaczenie niż budowa anatomiczna. Uważają, 
że przy pomocy technik medycznych można 
zmienić płeć, jednak w istocie rzeczy nie ma 
takiej możliwości. Podejmowane próby zmiany 
płci biologicznej powodują jedynie okaleczenie 
zdrowego zazwyczaj ciała, a także okłamują 
człowieka, który co prawda może wyglądać na 
przedstawiciela przeciwnej płci, ale nigdy nim 
tak naprawdę nie będzie.

Na podstawie książki 
„Przewodnik: bioetyka dla młodych” 

wybrał ks. Paweł Paliga

PŁEĆ: PRODUKT KULTURY, 
A NIE NATURY?  
Ile jest płci? W Wielkiej Brytanii – 100. Przynajmniej tak mówi program nowego przedmiotu pt. „Ideologia gender”, który ma zostać wprowa-
dzony do brytyjskich szkół we wrześniu 2020 r. i być obowiązkowy, bez względu na poglądy rodziców. W dzisiejszym „Kąciku bioetycznym: dla 
wierzących i ateistów” przyglądamy się właśnie teorii gender, o której papież Franciszek powiedział, że jest jednym z głównych przejawów zła 
we współczesnym świecie oraz dyktatem mającym na celu zniszczenie stwórczego zamysłu Boga. 
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MSZE ŚW.
I NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
10.30 - Msza święta dla dzieci
(wrzesień - czerwiec)
12.00
18.00
Dni powszednie
8.00, 18.00
Spowiedź
Spowiedź odbywa się przed 
kaźdą Mszą św.
Nabożeństwa:
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godzinie 18.00
a w niedziele o godzinie 17.30
Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godziny 17.15

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, 
piątek w godzinach 17.00 - 17.45
Parafia Rzymskokatolicka 

Objawienia Pańskiego 
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel./fax (022) 7220250

NOWE KONTO PARAFII
Nastąpiła zmiana konta parafialnego
16 2490 0005 0000 4530 7455 5934

REDAKCJA
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia poprzednie numery 

Epifani razem z Epifankiem)

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary 

złożone do koszyka
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  28.06 - niedziela, ks. Paweł oficjalnie 
żegna się z Parafianami

2.  29.06 - poniedziałek, uroczystość  
św. Piotra i Pawła, odpust zupełny dla 
posługujących się Dewocjonaliami poświę-
conych przez Ojca Świętego lub Biskupa, 
pod warunkiem Wyznania wiary, taca na 
daninę św. Piotra

3.  02.07 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

4.  03.07 - pierwszy piątek miesiąca, spo-
wiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 
adoracja Najświętszego Sakramentu  
do g. 21.00, proszę zgłaszać chorych

5.  04.06 - pierwsza sobota miesiąca,  
o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót  
w salce nad zakrystią, o g. 18.00 modlimy 
się w intencji wynagradzającej

6.   05.07 - pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie adoracja Najświętszego Sakra-
mentu i procesja

KS. KUBA BARTCZAK - BÓG JEST DZIAŁA (CD)
Ks. Jakub Bartczak powraca z nową płytą! „Bóg Jest Działa” to trzeci krążek w dorobku tego 
niezwykłego rapera. I w dodatku jest to album najbardziej dojrzały i dopracowany produkcyjnie.

Ksiądz Jakub Bartczak pochodzi z Wrocławia. 
Od małego wyrastał w środowisku blokowisk 
i hip-hopu. Kilka lat temu podjął decyzję o pój-
ściu do seminarium i tak stał się pierwszym ra-
pującym księdzem. Jednak jak deklaruje: „Nie zamierzam robić muzycznej kariery, chcę 
być zwykłym księdzem na parafii.”. Kariera dzieje się jednak mimo wszystko – na youtube 
jego teledyski wyświetlane są setki tysięcy razy, a utwór „Wolność” został wybrany Premie-
rą Roku 2014.

“Ten krążek to zdecydowanie najwyższy poziom w mojej przygodzie z muzyką. Udało mi się 
zaangażować wielu wartościowych ludzi którzy swoimi talentami ubogacili jego brzmienie. To 
najbardziej dojrzałe i wymagające przedsięwzięcie w całej mojej dotychczasowej przygodzie 
muzycznej.” – mówi ks. Kuba Bartczak.

www.chrzescijanskiegranie.pl


