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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

Wszyscy grzeszymy. Jedne 
grzechy są znane tylko 
nam, innych ukryć się nie 

da, ale jedne i drugie oddziałowywują 
na nasze otoczenie. Prawdziwym pro-
blemem jest trwanie w grzechu. Co 
robić, gdy widzimy że nasz brat, sio-
stra grzeszą i w tym grzechu trwają? 
 Pierwszym krokiem napomnie-
nia jest delikatne, ale stanowcze 
wskazanie na grzech. Trzeba do 
tego dużo pokory, delikatności 
i dyskrecji, stąd polecenie : zrób to 
w cztery oczy. Ale Jezus jest realistą 
i nie łudzi się, że to zawsze pomoże. 
Grzech często mocno wplata się 
w nasze życie i stajemy się jego nie-
wolnikami. Jezus zaleca wtedy cier-
pliwość i zaangażowanie wspólnoty. 
Tu nie chodzi o eskalację siły – żeby 
było trzech na jednego. Chodzi ra-
czej o łagodzące działanie wspólno-
ty. Prawdziwa wspólnota wierzących 
ma zdolność łagodzenia sporów, 
szukania skutecznych rozwiązań. 
Tylko czy my jesteśmy w takich 
wspólnotach??? Ale i to może być 

niewystarczające. Wtedy trzeba zaangażować 
Kościół, czyli autorytet samego Boga. Kościół 
musi mówić prawdę, także tę prawdę, która jest 
dla człowieka trudna i przykra. Kościół nie może 
zabiegać o to, aby podobać się wszystkim. To 
nie jest Jego rola.
 Czasem potrzebne jest zaangażowanie 
przedstawiciela Kościoła lub nawet całej wspól-
noty, by grzech jednego nie zaszkodził wielu. 
Chodzi więc nie tylko o dobro upominanego, 
lecz i o dobro wspólnoty. Jeśli się nie uda ura-
tować tego, kto źle postępuje, to należy ratować 
przed zgorszeniem pozostałych.

 Bóg doskonale zna słabości ludzi. To On 
będzie ich sądził. Od nas natomiast oczekuje 
nie osądzenia, lecz upominania naszych bra-
ci. Stopień zaangażowania w upomnienie, jest 
również dowodem naszej miłości. Jeśli kochasz 
brata czy siostrę, boli cię ich trwanie w grzechu.
 Czytanie z Ks. Ezechela mówi wyraźnie 
o naszej odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka. Bóg ustanawiając Ezechiela strażni-

kiem swojego narodu, mówi do niego: „Jeśli do 
występnego powiem: występny musi umrzeć 
— a ty nic nie mówisz, by występnego sprowa-
dzić z jego drogi — to on umrze z powodu swej 
przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć 
obarczę ciebie”. Wielka odpowiedzialność spo-
czywa na nas wszystkich. Żyjemy w czasach 
poprawności politycznej, kiedy za upominanie 
grzeszników można stracić pracę czy nawet 
znaleźć się w więzieniu. Tak dzieje się już na za-
chodzie Europy. Nie można z ambon homosek-
sualizmu nazywać grzechem, zmusza się chrze-
ścijańskie ośrodki adopcyjne do przekazywania 
dzieci parom homo itp. I nawet jeśli ustawowo 
zakażą nam upominać grzeszników, to i tak po-
winniśmy to czynić. Taki jest nasz chrześcijański 
obowiązek względem braci. Paweł pisze do nas 
wszystkich: „Głoś słowo, nalegaj w porę i nie 
w porę, upominaj, karć i zachęcaj, nauczając 
z wielką cierpliwością. Przyjdzie bowiem czas, 
że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie na-
uczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. 
Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się 
ku baśniom. A ty czuwaj nad wszystkim! Znoś 
cierpliwie przeciwności! Wykonaj dzieło ewan-
gelisty! Wypełnij swoją posługę!” (2Tm 4, 2-5).

Grażyna Karwowska

Pan Jezus pomyślał Kościół jako wspólnotę braci miłujących się Jego miłością. Grzech niszczy tę 
wspólnotę, dlatego miłość wyrażająca się w trosce o zbawienie, zobowiązuje do braterskiego upo-
minania. Wymaga to od upominającego wielkiej pokory i delikatności. Te dary składa w naszych 
sercach Bóg przez Ducha Świętego, objawiając swoją moc w naszej słabości.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Ez 33, 7-9); (Ps 95 (94),
 1-2. 6-7c. 7d-9); (Rz 13, 8-10); 
Aklamacja (2 Kor 5, 19); 
(Mt 18, 15-20);

SŁOWO TYGODNIA  
z EWANGELII  wg św. Mateusza (18, 15-20)

NUMER 385 • Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła • 6 września 2020 r.

Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch 
albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A 
jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich».

TRUDNE ZADANIE

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

Jeśli kochasz brata 
czy siostrę, boli cię 

ich trwanie w grzechu.



TYGODNIK PARAFIALNY NR 385

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

WYNAGRADZAĆ
W sobotę, 5 września 2020 roku odbyła się 

uroczystość 15-LECIA PIERWSZYCH SOBÓT 
MIESIĄCA w naszej parafii. 

Bogactwo i waga objawień fatimskich są 
ogromne, ale warto zwrócić uwagę na jedną 
niezwykle ważną prośbę Matki Bożej. Podczas 
jednego z objawień, 13 lipca 1917 r., Matka 
Najświętsza ukazała dzieciom przerażającą 
wizję piekła. Następnie zwróciła się do nich 
z dobrocią i smutkiem: 

Widzieliście piekło, do którego idą 
dusze biednych grzeszników. Bóg chce 
je uratować, Bóg chce rozpowszechnić 
na świecie nabożeństwo do mego Nie-
pokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, 
co wam powiem, wielu zostanie przed 
piekłem uratowanych i nastanie pokój 
na świecie.

Przybędę, by prosić o poświęce-
nie Rosji memu Niepokalanemu Ser-
cu i o Komunię św. wynagradzającą 
w pierwsze soboty.

Prośba o odprawianie nabożeństw wy-
nagradzających w pierwsze soboty miesiąca 
została powtórzona 10 grudnia 1925 w Ponte-
vedra, kiedy siostrze Łucji objawiła się Matka 
Boża z Dzieciątkiem Jezus. Wtedy to sam Pan 
Jezus zwrócił się do wizjonerki z Fatimy:

Miej współczucie z Sercem Twej 
Najświętszej Matki, otoczonym cier-
niami, którymi niewdzięczni ludzie je 

wciąż na nowo ranią, a nie ma niko-
go, kto by przez akt wynagrodzenia te 
ciernie powyciągał. 

Maryja zaś powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje 

otoczone cierniami, którymi nie-
wdzięczni ludzie przez bluźnierstwa 
i niewierności stale ranią. Przynaj-
mniej ty staraj się nieść mi radość 
i oznajmij w moim imieniu, że przy-
będę w godzinie śmierci z łaskami 
potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć kolej-
nych miesięcy w pierwsze soboty od-
prawią spowiedź, przyjmą Komunię 
świętą, odmówią jeden Różaniec 
i przez piętnaście minut rozmyślania 
nad piętnastu tajemnicami różańco-
wymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia.

NABOŻEŃSTWO, 
KTÓRE RATUJE ŚWIAT

Pierwszosobotnie nabożeństwo nie tylko 
ratuje dusze grzeszników przed potępieniem, 
ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc 
wprost ratuje świat! 

Dlatego w obecnych czasach przejęcie 
się pierwszosobotnim nabożeństwem jest 
niezmiernie ważne. Zwłaszcza teraz, kiedy 
jesteśmy świadkami szczególnie zuchwałego 
znieważania wizerunków Maryi Panny. 

Jakiś czas temu, w okolicy kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Płocku 
rozklejono wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.
Bluźniercze wizerunki zaczęły być powielane w mediach społecznościo-
wych, pojawiły się też na murach klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia na ul. Żytniej w Warszawie.
Tego typu akcje coraz bardziej się nasilają. Doczekaliśmy czasów, kiedy 
nawet w Polsce wizerunek Matki Bożej nie może być bezpieczny  
od profanacji.
Co my, ludzie wierzący, możemy zrobić w tej sytuacji?

Respiratory od papieża
Brazylijskie szpitale otrzymały od papieża 
Franciszka niezbędny sprzęt medyczny, 
w tym także respiratory, do leczenia cho-
rych na COVID-19. Kraj ten jest na drugim 
miejscu na świecie pod względem liczby 
zachorowań.
Papież przekazał szpitalom w Brazylii m.in. 
18 respiratorów i 6 przenośnych aparatów 
USG, jak również inny sprzęt medyczny. 
Większość aparatury trafiła do szpitala św. 
Łukasza, który znajduje się na południu kraju 
w Porto Alegre, natomiast reszta została roz-
dysponowana w najbardziej potrzebujących 
regionach.
Papież Franciszek przekazał też termome-
try dla urugwajskiej służby zdrowia, które 
mają pomóc w diagnozowaniu choroby CO-
VID-19, ponieważ jednym z jej najczęstszych 
symptomów jest gorączka.

“Ojciec i Pasterz”. Nowy film 
o kard. Wyszyńskim zostanie 
wyemitowany 8 września  
w TVP1
Przełomowe momenty życia, archiwalne 
materiały, ale również świadectwa osób, 
które go znały, to wszystko znalazło się 
w filmie „Ojciec i Pasterz - Kardynał Ste-
fan Wyszyński” • We wtorek 8 września 
o godz. 21:00 będzie można go obejrzeć 
w TVP1
Film pokazuje aktualność nauczania Pryma-
sa Wyszyńskiego, ale przede wszystkim “nor-
malnego i świętego człowieka”. – Autorom 
udało się to, co jest niezwykle trudne: poka-
zać świętość człowieka w normalności. Nie 
tylko postać pomnikową – mówi kard. Nycz.

DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?



CZTERY WARUNKI
Matka Boża bardzo precyzyjnie określiła 

jak powinny być odprawiane nabożeństwa wy-
nagradzające Jej niepokalanemu Sercu. To na-
prawdę ważne, aby w każdą pierwszą sobotę 
spełnić cztery warunki, czyli:

•   przystąpić do spowiedzi świętej.  
Uwaga! Spowiedź pierwszopiątkowa  
lub odbyta kilka dni wcześniej jest „waż-
na” w pierwszą sobotę, oczywiście jeśli 
się jest w stanie łaski uświęcającej.

•  przystąpić do Komunii Świętej
•  odmówić część różańca
•   przynajmniej przez 15 min. towarzyszyć  

Maryi przez medytację jednej lub kilku  
tajemnic różańcowych

Wszystkie cztery warunki spełniamy w  IN-
TENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ! Tego dnia nie 
wystarczy tylko uczestniczyć we Mszy Św., nie 
wystarczy tylko odmówić różańca. 

Nie wystarczy uczynić obu tych rzeczy, czy 
spełnić tylko trzy warunki. Należy spełnić wszyst-
kie CZTERY WARUNKI i wszystkie w intencji 
zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

 
OBIETNICA MARYI

Matka Boża nie dość, że daje nam wska-
zówkę jak ratować zagrożone dusze i świat 
zmierzający do katastrofy, to jeszcze daje nam 
zachętę do odprawiania nabożeństw wynagra-
dzających. Jest to niezwykle cenna obietnica.

Każdemu, kto odprawi pięć pierwszych 
sobót miesiąca, według wskazanych czterech 
warunków, Maryja obiecuje: 

Duszom, które w ten sposób starają się mi 
wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzi-
nie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi 
do zbawienia.

DLACZEGO PIĘĆ,  
A NIE NP. DZIEWIĘĆ  
PIERWSZYCH SOBÓT?

Przyzwyczailiśmy się, że należy odprawić 
dziewięć pierwszych piątków miesiąca. 

Dlaczego Matka Boża prosi o pięć pierw-
szych sobót?

Odpowiedział na to sam Pan Jezus ukazując 
się Siostrze Łucji w nocy z 29 na 30 maja 1930 r.:

Córko moja powód jest prosty:  
jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw 
wypowiedzianych przeciwko  
Niepokalanemu Sercu Maryi.
•     Pierwsze: bluźnierstwo przeciw 

Niepokalanemu Poczęciu.
•     Drugie: przeciwko jej dziewictwu
•      Trzecie: przeciwko Bożemu macie-

rzyństwu, kiedy wyłącznie uznaje 
się Maryję jako Matkę człowieka.

•    Czwarte: bluźnierstwa tych, którzy 
starają się otwarcie zaszczepić 
w sercach dzieci obojętność, wzgar-
dę, a nawet nienawiść do Niepoka-
lanej Matki

•     Piąte: bluźnierstwa tych, którzy 
urągają Jej bezpośrednio w Jej 
świętych wizerunkach

W NASZEJ PARAFII
W pierwszą sobotę września modliliśmy 

się między innymi o wynagrodzenie bluź-
nierstw, które urągają Maryi bezpośrednio 
w Jej świętych wizerunkach. 

Nabożeństwo pierwszosobotnie w naszej 
parafii jest prowadzone dzielnie i wytrwale od 
kilkunastu lat przez Kółko Żywego Różańca, ale 
zaproszeni są oczywiście wszyscy parafianie. 
Rozpoczyna się o 17.00 wystawieniem Najświęt-
szego Sakramentu i przebiega według czterech 
warunków, jakich życzyła sobie Matka Boża.

Po wspólnym różańcu i rozważaniach jest 
celebrowana Eucharystia w intencji wynagra-
dzającej. W czasie nabożeństwa i Mszy Św., 
można przystąpić do sakramentu pokuty.

 W październiku 2018 roku gościliśmy 
w naszym kościele Macieja Bodasińskiego, 
filmowca i organizatora takich wydarzeń jak 
Wielka Pokuta i Różaniec do Granic. Podczas 
niedzieli ewangelizacyjnej szef fundacji Solo 
Dios Basta gorąco zachęcał do uczestnictwa 
w nabożeństwach pierwszosobotnich. Jego fun- 
dacja rozpoczęła też działania propagujące 
wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Powstały m.in. profil na Facebooku oraz strona 
www.soboty.pl, na której można zarejestrować 
parafie, w których odprawia się nabożeństwa 
wynagradzające. 

Warto dodać, że gorącym i niestrudzonym 
orędownikiem pierwszych sobót miesiąca jest 
też Ks. Krzysztof Czapla SAC z Sekretariatu 
Fatimskiego (www.sekretariatfatimski.pl) mie-
szącego się przy Narodowym Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Wszystkich parafian gorąco zachęcamy 
do udziału w pierwszosobotnich nabożeń-
stwach.

Proszę, nie bądźmy obojętni, Maryja tak 
bardzo teraz potrzebuje naszej obecności!

Łukasz Witkiewicz

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
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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.

S. JANINA “ZAJMIJ SIĘ MNĄ” 
“Zajmij się mną” – debiutancki krążek s. Janiny jest już dostępny na www.chrzescijanskiegranie.pl. 
Album koi i trafia wspaniałym brzmieniem prosto do serca.

Uzbrojona w swój głos, ukulele, gitarę ale też we własną wiarę wchodzi w sferę dotąd praktycznie nie 
znaną dla osób duchownych. Nie jest to jednak muzyka skierowana tylko do osób wierzących: to po 
prostu dobra muzyka. Dla wszystkich. I może być to jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat.

Szerszej publiczności dała się poznać własną przeróbką hitu Despacito. Jej interpretacja bardzo 
szybko zdobyła uznanie, nie tylko wśród pielgrzymów, ale także w Internecie, wychodząc poza gra-

nice Kościoła, osiągając 2.5 mln. 
odsłon. Ten sukces ją zaskoczył 
ale też zachęcił do kontynuowania 
tej ścieżki. Nawiązała współpracę z 
uznanym kompozytorem Tomkiem 
Konfederakiem, której efektem jest 
decyzja o nagraniu pełnowymiaro-
wego albumu.

Singiel “ZAJMIJ SIĘ MNĄ” łączy muzykę pop z elementami folku, country, rhy-
thm’n’bluesa i bluegrassu. Artystka dużą wagę przywiązuje do tekstów, których 
jest autorką: „Teksty są moimi osobistymi przeżyciami, jako człowieka, kobiety, 
siostry zakonnej a także artystki”. Poza akustycznym brzmieniem takich instru-
mentów jak ukulele czy akordeon, pełno na niej nowoczesnych rozwiązań poka-
zujących, że Siostra Janina to artystka działająca tu i teraz.

Płyta s.Janiny już jest dostępna na www.chrzescijanskiegranie.pl
www.chrzescijanskiegranie.pl

1.  06.09 - Pierwsza niedziela miesiąca, po 
Mszy św. o 10.30 spotkanie przed I Komunią 
św., suma odpustowa, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, procesja

2.  08.09 - wtorek, święto Narodzenia NMP, 
po Mszy św. o g. 18.00 błogosławieństwo 
ziarna siewnego i nasion

3.  12.09 - sobota, wspomnienie Najświętszego 
Imienia Maryi

4.  13.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci i rodziców rozpoczyna-
jących przygotowanie do I Komunii św. 
w przyszłym roku. taca na Seminarium 
Duchowne


