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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

Słowa dzisiejszej ewangelii 
mogą wzbudzać niepokój. 
Celnicy i nierządnice mogą 

wyprzedzić mnie w drodze do kró-
lestwa? Słowa te Chrystus kieruje 
do arcykapłanów i starszych ludu. 
Ale co dzisiaj mogą one oznaczać 
dla mnie?  

        Arcykapłani to ci, którzy jak 
mogłoby się wydawać znają Boga, 
służą Mu, a więc są blisko Niego. 
Mogłoby się wydawać, ponieważ 
Chrystus bardzo szybko stawia ich 
w prawdzie. Jak się okazuje sama 
wiedza i znajomość prawa Bożego, 
a nawet służba przy ołtarzu, nie wy-
starcza, żeby osiągnąć zbawienie. 
Nie o taką bliskość chodzi. Chodzi 
o bliskość serca. Blisko jest ten, 
który zaufa. Trzeba uwierzyć. Nie-
rządnice nie grzeszyły wiedzą, za 
to grzeszyły czym innym, a jednak 
mimo to, dzięki szczerej wierze, wy-
przedzają arcykapłanów. Słowa wy-

powiedziane przez samego Chrystusa mogą 
szokować. Wyrywają z pewnego komfortu 
dobrego myślenia o sobie. Można całe życie 
spędzić na studiowaniu pobożnych pism wsze-
lakich, na szeptaniu różnych modlitw, ale przez 
całe ziemskie życie nawet nie dotknąć Boga. 
Myśleć o sobie, swoich bólach i cierpieniach 
oraz potrzebach przedstawianych codziennie 

Panu, a nie zastanowić się nawet przez chwilę 
nad pragnieniami Ojca. Co to za relacja, jeśli 
widzimy w niej tylko siebie i siebie tak napraw-
dę stawiamy w centrum?  

        Pragnieniem serca Boga - Ojca jest zba-
wić wszystkie swoje dzieci. Jego przeogromna 
Miłość ogarnia każdego – i kogoś w rodzaju 
arcykapłana, i kogoś w rodzaju nierządnicy 
czy celnika. Pragnie dotrzeć do każdego. Po-
trzebuje więc świadków – tych, którzy już Mu 
uwierzyli i swoim życiem, przykładem, posta-

wą mogliby przyciągać innych. Znękanym, 
pogubionym i oddalonym głosić dobrą nowinę. 
Potrzebuje pracowników, żeby nie powiedzieć 
robotników, którzy nie boją się trudu, ciężkiej 
pracy, żeby od rana do nocy pokornie i z mi-
łością pracować dla zbawienia innych. Takich, 
którzy nie są oszczędni w dawaniu siebie in-
nym, mają ducha ofiarnego, ducha służby. 

       
 Każdy z nas musi sam rozejrzeć się wo-
kół, spojrzeć poza siebie, żeby zobaczyć, co 
jest tą winnicą, do której posyła go dzisiaj Pan. 
Wezwanie jest krótkie: Idź i pracuj. Nie ma cza-
su, bo  nie wiadomo, ile tego czasu pozostało 
Tobie, a ile tym, do których zostajesz posłany. 
A Zły nie śpi i nie odpoczywa, ale gorliwie pra-
cuje nad tym, żeby odrywać dusze od Boga. 
Odwagi!

Wiola Malan

Winnicą Pana jest Kościół. Pan Jezus zaprasza nas, każdego dnia, do pracy w swojej winni-
cy. Jaka jest nasza odpowiedź? Dajemy ją przez swoje myśli, słowa, czyny. Zaangażowanie się 
w pracę w winnicy, to przed wszystkim przylgnięcie do Jezusa. Tylko On jest w stanie zmieniać 
nasz sposób myślenia, co prowadzi do zmiany życia. Stajemy się wtedy świadkami Jego śmierci 
i zmartwychwstania, bez czego nie ma zbawienia.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Ez 18, 25-28); 
(Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9);
(Flp 2, 1-11); Aklamacja (J 10, 27); 
(Mt 21, 28-32);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Mateusza (21, 28-32)
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Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 
pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten od-
powiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się 
i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten 
drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Cel-
nicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. 
Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu 
nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście 
na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

IDŹ I PRACUJ 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – CZYLI DZIEŃ, POCZĄWSZY  
OD KTÓREGO KOMUNIA ŚWIĘTA MA BYĆ ZAWSZE PIERWSZA

Jak się okazuje sama wiedza i znajomość prawa Bożego, 
a nawet służba przy ołtarzu, nie wystarcza, żeby osiągnąć 

zbawienie. Nie o taką bliskość chodzi. Chodzi o bliskość serca. 
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy 
Dramat osób przesiedlonych wewnętrz-
nie, zaostrzony w wyniku pandemii CO-
VID-19 – to główny temat papieskiego 
orędzia na tegoroczny Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy obchodzony 27 
września. Franciszek apeluje, aby w twa-
rzach uchodźców rozpoznać głodnego, cho-
rego Chrystusa i służyć Mu. Ze słowami Ojca 
Świętego współbrzmi przesłanie Episkopatu 
Polski. Po pożarze obozu dla uchodźców na 
wyspie Lesbos episkopat wzywa do modlitwy 
za poszkodowanych i do udziału w kweście 
na ich rzecz, która odbędzie się 27 września 
pod kościołami. Pomoc zostanie przekazana 
potrzebującym za pośrednictwem Caritas 
Polska.

Przeciw eutanazji
W opublikowanym kilka dni temu liście 
„Samaritanus bonus” Kongregacja Nauki 
Wiary porusza szeroko temat opieki nad 
osobami w krytycznych i terminalnych 
fazach życia. Dokument wskazuje, że „cho-
ry w stanie terminalnym ma prawo do bycia 
przyjętym, otoczonym opieką i miłością” oraz 
jednoznacznie odrzuca wszelką formę euta-
nazji oraz wspomaganego samobójstwa. List 
ma być wsparciem dla rodzin oraz pracowni-
ków służby zdrowia. Zaaprobował go Papież 
Franciszek.

Podsumowanie pielgrzymek 
W sanktuarium jasnogórskim podsumo-
wano mijający rok pielgrzymkowy. Mimo 
pandemii ze wszystkich polskich diecezji 
przyszły piesze pielgrzymki na Jasną Górę, 
najczęściej sztafetowo i duchowo, prze-
mierzając drogę do lokalnych miejsc kultu, 
ze zmienioną trasą i tak jak zwykle, czyli 
z noclegami, jednak z zachowaniem wszel-
kich obostrzeń koronawirusowych. Docierały 
tylko co najwyżej kilkudziesięcioosobowe 
delegacje lub sami księża reprezentujący 
diecezjalne pielgrzymki. Epidemia sprawi-
ła, że pielgrzymów pieszych było mniej, ale 
widać było wielkie pragnienie i determinację, 
by ruch pątniczy nie tylko podtrzymać, ale 
nadać mu jeszcze większy sens.

Niezwykłe odkrycie
W klasztorze Abuna Garima w północnej 
Etiopii odkryto najstarsze znane ilustro-
wane przekłady Ewangelii. Wcześniej 
sądzono, że kodeksy pochodzą z XI wieku, 
ale najnowsze badania cofnęły ich datację 
o sześć wieków. Tak wczesne datowanie 
oznacza, że już w okresie starożytnym 
w Afryce rozprzestrzeniała się cywilizacja 
chrześcijańska. Ewangelie Abba Garima jed-
noznacznie potwierdzają, że przekład Pisma 
Świętego Nowego Testamentu na klasyczny 
język etiopski był gotowy conajmniej w V 
wieku, co czyni go jednym z najstarszych 
w historii.

WRZEŚNIOWA 
I KOMUNIA ŚWIĘTA
K iedy będzie I Komunia Święta naszych 

dzieci? To pytanie zaprzątało głowy wie-
lu rodziców w tym roku. Termin majowy 

został odwołany z powodu pandemii. Kilkoro 
dzieci przystąpiło do Komunii indywidulanie. 
Grupa 25 dzieci czekała przez całe waka-
cje na termin wrześniowy. Udało się. W dniu 
20.09 2020 roku nasze dzieci przystąpiły do 
I Komunii Świętej. Pan Bóg pobłogosławił 
dzieci miedzy innymi piękną, słoneczną po-
godą. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi 
i samej uroczystości prowadził Ksiądz Pro-
boszcz Marian Rowicki, przy pomocy księdza 
Andrzeja i kleryka Stanisława. Dzieci przygo-

towały psalm, wierszyki, modlitwę powszechną 
i dary ołtarza. Od rodziców Parafia otrzymała 
nowy psałterz. W czasie uroczystości odbył się 
chrzest dwojga najmłodszych parafian. Nasze 
dzieci z przejęciem i wzruszeniem przyjęły 
sakrament. Teraz mogą na każdej mszy przyj-
mować ciało Chrystusa. Podkreśleniem tego, 
że Pan Bóg czeka na dzieci w Kościele był 
biały tydzień. W jego drugim dniu, dzieci mogły 
okazać swoją wielkoduszność przekazując do-
browolny datek na misje. Oby nasze pociechy 
zawsze były w stanie łaski uświęcającej i czer-
pały z bliskości Pana Boga.

Dominika Wiśniewska

I KOMUNIA ŚWIĘTA
DZIECI Z NIEPUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ GAUDEAMUS

W  sobotę 19 września dzieci z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej Gau-
deamus przystąpiły do Pierwszej 

Komunii Świętej. 
Przygotowanie do Pierwszej Komunii 

Świętej jest czasem niezwykłym i błogosławio-
nym, bowiem Syn Boży przychodzi do czystych 
serc, dziecięcych serc, podarowując im szan-
sę na nowe lepsze życie. Jest to czas bardzo 
ważny nie tylko w życiu każdego pierwszoko-

munijnego dziecka, ale także jego rodziców. 
Nadarza się okazja, by rodzice pogłębili swoją 
wiedzę o sakramencie pokuty i pojednania oraz 
eucharystii. Okres ten jest szansą na porządny 
rachunek sumienia, na przypomnienie modlitw, 
na poprawę relacji z Bogiem, a także z innymi 
ludźmi. Skutecznie wykorzystajmy ten dar.

Uroczystość Pierwszej Komunii jest za-
wsze wielkim świętem parafii i mimo aktualnej 
sytuacji było i tym razem.
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przebaczyć i wreszcie przytulić do serca.
Moje osobiste doświadczenie jest też ta-

kie, że okres przygotowań do Pierwszej Ko-
munii Świętej to wspaniała okazja, żeby się 
zmobilizować do wspólnej rodzinnej modlitwy. 
Wtedy dajemy świadectwo naszej przyjaźni 
i bliskości z Chrystusem, że możemy zawsze 
i o wszystkim z Nim rozmawiać, zapraszać do 
radości i trudów jakie przynosi każdy dzień, 
w Nim pokładać naszą nadzieję, w Nim znaj-
dować oparcie, z Nim dzielić wszystkie rado-
ści i troski. Jeśli się otwieramy na Pana Boga, 
zapraszamy Go w modlitwie do naszego serca 
i naszej codzienności, dzieci będą się od nas 
tego uczyć, i rozwijać swoje własne sposoby 
budowania relacji z Jezusem, a przecież wła-
śnie na tym powinno nam tak bardzo zależeć 
kiedy decydujemy się na Pierwszą Komunię 
naszych skarbów.              

I przyszedł wreszcie ten dzień, dzień 
Pierwszej Komunii Świętej. Pan Jezus mógł 
królować w sercach naszych dzieci i  w na-
szych.  Łzy i radość mieszały się ze sobą. I nie 
ważne było czy wszyscy goście dotarli na czas, 
czy obiad będzie smakował, czy prezenty się 
spodobają, nawet rusztowanie w kościele 
zaczęło pasować do wystroju. Czy to był już 
koniec? Nie, to był początek, bo Pierwsza Ko-
munia Święta zawsze, za każdym razem po-
winna być pierwsza w naszym życiu, ma nas 
przygotowywać na wszystko czego na co dzień 
doświadczamy, na każde spotkanie, każdą roz-
mowę, każdy sukces i każdy krzyż. 

Bo tylko życie w przyjaźni i komunii z Chry-
stusem ma prawdziwy sens i smak.

Agata Cierkońska

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 
– CZYLI DZIEŃ, POCZĄWSZY OD KTÓREGO KOMUNIA ŚWIĘTA 

MA BYĆ ZAWSZE PIERWSZA

W miniony weekend w naszym koście-
le trzy grupy dzieci po raz pierwszy 
w pełni uczestniczyły w Sakramen-

cie Eucharystii przystępując do Pierwszej Ko-
munii Świętej.

Dla mnie jako mamy to była ogromna 
radość poprzedzona przygotowaniami, ocze-
kiwaniem, ale też pewnym lękiem. Czy pan-
demia znów nie pokrzyżuje planów już i tak 
przesuwanych z maja na wrzesień?

I w takiej właśnie atmosferze kruchości 
i niepewności jutra szykowaliśmy się na ten 
wyjątkowy dzień. 

Były wspólne Eucharystie, gdzie Ksiądz 
krok po kroku tłumaczył i objaśniał dzieciom 
sens i znaczenie kolejnych etapów Mszy Świę-
tej. Widziałam, że to było bardzo potrzebne, 
pomagało dzieciom rozumieć sens Liturgii, 
a także odnaleźć w niej swoje miejsce. Z kolei 
my dorośli mogliśmy zatrzymać się nad klu-
czowymi pytaniami, jakie nasuwały się w tym 
czasie. Czym dla mnie jest Eucharystia i jak 
staram się ją przeżywać? I to było ogromnie 
ważne, bo przecież dzieci doskonale wyczu-
wają to, co szczere, prawdziwe i właśnie ta-
kie autentyczne świadectwo wiary w rodzinie 
jest najlepszym przygotowaniem do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Zatem dla mnie osobiście był to czas od-
krywania Mszy Świętej jako jednej uczty przy 
dwóch stołach. 

Pierwszy z nich – Stół Słowa – daje światło 
na moje życie i pomaga mi rozumieć, że Pan 
Bóg nieustannie jest obecny w mojej historii, 
z każdego wydarzenia zawsze pragnie wy-
prowadzać dobro i ma dla mnie plan najlep-

szy z możliwych. Drugi to Stół Chleba – gdzie 
Bóg daje mi Siebie wręcz w sposób fizyczny, 
przychodzi do mnie w sposób zupełnie bezin-
teresowny; nie po to, by coś uzyskać, ale by 

stać się darmowym darem, który ma moc mnie 
przemieniać i uzdalniać do czynienia dobra.      

Takie przeżywanie Eucharystii oczywiście 
nie jest łatwe, wymaga wewnętrznego sku-
pienia na Panu Bogu i oderwanie się choć na 
chwilę od wszystkich pilnych, ważnych i wcią-
gających spraw tego świata. Bardzo pomaga 
w tym stan łaski uświęcającej, stąd też w ra-
mach przygotowań do pełnego uczestnictwa 
we Mszy Świętej niezwykle istotnym etapem 
była Pierwsza Spowiedź Święta. Rachunek su-
mienia, żal za grzechy, postanowienie popra-
wy, a wreszcie szczera spowiedź to są te prak-
tyki, które pozwalają pięknie kształtować nie 
tylko młode wnętrza dzieci, ale także sumienia 
i serca w każdym wieku. Ale co najistotniejsze 
każdy Sakrament Pojednania ma nas podnosić 
i dawać kolejną szansę; każdy Sakrament Po-
jednania to spotkanie z miłującym Ojcem, któ-
ry zawsze jest gotowy wysłuchać, zrozumieć, 
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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.

MIRIAM I PRZYJACIELE - OCALENIE
Płyta OCALENIE to hołd oddany Maryi i świętemu o. Maksymilanowi Kolbe. Na krążku znajdziecie 
12 przepięknych utworów skomponowanych przez jednego z ojców Franciszkanów - ojca Grzegorza 
Kwietnia. Zaczęło się od skomponowania „Oratorium” z okazji 100-lecia założenia przez o. Maksymi-
liana Kolbe Rycerstwa Niepokalanej, ale na tym się nie zakończyło...

- „Aż pewnej soboty odda-
liśmy to dzieło Maryi, pro-
sząc o wsparcie, aby praca 
nas wszystkich nie została 
zamknięta w kolejnej z szu-
fladek. I nagle temat ruszył 
jak szalony! „Z nieba spadło” 
wiele osób, które zadeklaro-
wały chęć pomocy. Nie trzeba było długo czekać na efekty :) Jednogło-
śnie zdecydowaliśmy, że będzie to płyta-cegiełka na Światowe Centrum 
Modlitwy o Pokój, którego częścią jest Kaplica Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w Bazylice w Niepokalanowie. Jest to jedyne 
takie miejsce w Polsce i jedno z 12 na świecie, należące do 12 Gwiazd 
w Koronie Maryi Królowej Pokoju, Międzynarodowych Centrów Modlitwy 
o Pokój, błogosławionych przez Ojca Świętego. Głęboko wierzymy, że 
każda wyśpiewana i wygrana nuta posłuży budowaniu pokoju w ludzkich 
sercach i rodzinach.” - piszą twórcy płyty.

www.chrzescijanskiegranie.pl

1. 27.09 - niedziela, Dzień Migranta i Uchodźcy
2.  28.09 - poniedziałek, wspomnienie  

św. Wacława, Koronka do Miłosierdzia Bożego 
na ulicach miast, zapraszamy g. 15.00 przy 
kapliczce

3.  29.09 - wtorek, święto św. Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała 

4. 30.09 - środa, wspomnienie św. Hieronima
5.  01.10 - pierwszy czwartek, wspomnienie  

św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  
O g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

6.  02.10 - pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie 
Aniołów Stróżów. Spowiedź od g. 17.30,  
po Mszy św. o g. 18.00 wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu, litania o Najświętszym 
Sercu Pana Jezusa, adoracja do g. 21.00. 
Prosimy zgłaszać chorych

7.  03.09 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00  
nabożeństwo pierwszych sobót, na Mszy św.  
o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradza-
jącej Najświętszemu Sercu Maryi

8.  04.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie 
adoracja i procesja, zapraszamy asysty.


