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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

Pierwszą rzeczą, na którą 
Ewangelia zwraca dziś uwa-
gę  czytelnika w słynnym dia-

logu o monecie podatkowej , jest 
nieszczerość intencji faryzeuszów 
zwracających się do Jezusa z waż-
nym skądinąd pytaniem: „Czy go-
dzi się płacić podatek cezarowi?”

Zadane pytanie było w istocie 
podstępną pułapką: jeśli Jezus 
odpowie twierdząco, straci twarz 
i pobudzi do gniewu tłum, który 
poprzedniego dnia witał Go z en-
tuzjazmem w bramach Jerozolimy 
jako Mesjasza, Syna Dawidowego, 
jeśli zaś odpowie, że podatku nie 
należy płacić, wówczas herodianie 
– przedstawiciele marionetkowego 
dworu Heroda – oskarżą Go o po-
lityczne wichrzycielstwo i sprawą 
zajmą się Rzymianie.

Dlatego dzisiejsza Ewange-
lia zmienia takie myślenie. Jezus 
mówi bardzo konkretnie .Istnieje 

porządek świata i porządek Boga. Oczywiście 
te dwa światy przenikają się. Błyskotliwa od-
powiedź Jezusa wskazuje na właściwe roz-
dzielenie tego, co doczesne, ludzkie, od tego, 
co Boskie.

W swojej publicznej działalności Jezus 
niejednokrotnie stawiał czoła różnym prowo-
katorom, ta z  dzisiejszej ewangelii jest naj-
bardziej niebezpieczna, gdyż dotyczy relacji 
religia- polityka.  Jeżeli Jezus odpowie pozy-
tywnie, poprze znienawidzonego wroga, jeśli 
zaś negatywnie, opowie się przeciw władzy. 
Formując  pytanie, prowokatorzy oczekują od 
Jezusa  odpowiedzi negatywnej. Przypusz-
czając, że stanie po stronie lewicy; poprze 
walczących o wolność Żydów.

Przynależność Żydów do imperium rzym-
skiego była w istocie okrutną, upokarzającą 
niewolą, a monetą podatkową był denar z wi-
zerunkiem i napisem przedstawiającym Tybe-
riusza jako boga i najwyższego kapłana, dla-
tego też Żydzi czuli się w najwyższym stopniu 
upokorzeni koniecznością płacenia podatku 
dla cezara.

Prawo naturalne, prawo Boże, winno być 
podstawą wszystkich praw. Jeśli ustanowio-
ne przez doczesnego pracodawcę prawa są 
zgodne z prawem Bożym, wówczas jesteśmy 
zobowiązani ich przestrzegać. Uczciwość, 
sprawiedliwość, szacunek dla drugiego czło-
wieka i życia ludzkiego na każdym jego eta-
pie, prawdomówność – to tylko niektóre za-
sady, które dla chrześcijanina powinny stać 
się czymś oczywistym w życiu codziennym 
i o przestrzeganie których powinien on zabie-
gać na wszystkich płaszczyznach egzystencji. 
W konsekwencji ludzie wierzący nie powinni 
zgadzać się na prawa, które stoją w sprzecz-
ności z prawem Bożym.  Gdy w stanowionych 
prawach łamie się podstawowe zasady mo-
ralne, wypływające wprost ze Słowa Bożego, 
chrześcijanin ma obowiązek stawić opór takie-
mu porządkowi, aby obronić swoją wewnętrz-
ną spójność i autonomię dziecka Bożego. 
Szukanie prawdy poza Bogiem, narzucanie 
ideologii stojących w sprzeczności z odwiecz-
nym ładem ustanowionym przez Boga, nie po-
winno odbywać się przy milczącej aprobacie 

Żyjemy w dwóch przenikających się rzeczywistościach: doczesnej i wiecznej. Względem nich mamy 
jakieś zobowiązania. Poprzez podatki, wyrażamy troskę o sprawy społeczne naszej Ojczyzny. Jeste-
śmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Dążność do ukształtowania tego podobieństwa, jest 
naszym pierwszorzędnym celem. Wszystko co w doczesności sprzeciwia się tym dążeniom, powinno 
być bezwzględnie odrzucone. Władza świecka nie jest kompetentna w sprawach życia duchowego 
i nie powinna ingerować w te obszary. Bardziej trzeba nam słuchać Boga niż ludzi.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 45, 1. 4-6); 
(Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac); 
(1 Tes 1, 1-5b); 
Aklamacja (Flp 2, 15d. 16a);
(Mt 22, 15-21);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Mateusza (22, 15-21)
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Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mo-
wie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Hero-
da, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny 
i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie 
oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy 
wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrot-
ność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie 
Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest 
ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: 
«Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy 
do Boga». Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli.

JEZUSOWA LEKCJA PATRIOTYZMU

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ…” 
RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Dyspensa od Mszy 
W związku ze wzrostem liczby zakażeń 
koronawirusem oraz z faktem, iż para-
fie Warszawy znalazły się w czerwonej 
strefie, kard. Kazimierz Nycz przypomina 
o wszystkich dotychczasowych zalece-
niach dotyczących przestrzegania zasad 
sanitarnych w czasach pandemii. Udziela 
także dyspensy od obowiązku uczestnictwa 
we Mszy św. w niedziele i święta nakaza-
ne, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nie-
obecność na Mszy św. nie jest grzechem. 
Prosi również o modlitwę w intencji chorych 
i o ustanie epidemii. 

Papież o edukacji 
Papież Franciszek wezwał do budowania 
cywilizacji harmonii i jedności, w której 
nie będzie miejsca na kulturę odrzucenia. 
Mówił o tym w wideoprzesłaniu do uczest-
ników międzynarodowego spotkania na Pa-
pieskim Uniwersytecie Laterańskim, inicju-
jąc Globalny Pakt Edukacyjny. Przypomniał, 
że z powodu kryzysu ekonomicznego wy-
wołanego pandemią kolejnym 10 mln dzieci 
grozi porzucenie szkoły, co pogłębi i tak już 
ogromne nierówności, ponieważ aż 250 mln 
dzieci w wieku szkolnym pozbawionych jest 
dostępu do edukacji. Franciszek podkreślił, 
że z dramatycznej rzeczywistości pandemii 
nie uda nam się wyjść jedynie dzięki nor-
mom sanitarnym. Wskazał, że trzeba dopro-
wadzić do zmiany modelu rozwoju, tak aby 
respektował człowieka i stawiał w centrum 
jego godność. 

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM  
NA MARYJĘ…”:  
MYŚLI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO   

W   oczekiwaniu na nowy, wciąż nie-
znany nam termin beatyfikacji 
Prymasa Tysiąclecia, wznawiamy 

cykl, w którym prezentujemy jego słyn-
ne cytaty o Matce Bożej; Tej, której oddał 
wszystko, co miał. 

„Oddajcie się Matce Bożej!  
Ona Wam krzywdy nie wyrządzi, 
nie zażąda od Was więcej,  
niż możecie dać. Życie Wasze 
nabierze nowego blasku  
i nowego sensu” 

Co oznaczają te słowa? 
Oddanie się Bogurodzicy jest włącze-

niem się w zbawcze dzieło Chrystusa. Maryja 
wspiera nas, gdy jesteśmy zmuszeni dźwigać, 
a nabożeństwo maryjne jest drogą doskonałą 
i pewną, wiodącą do zjednoczenia z Bogiem.

Przytoczmy słowa ks. Mariana Piątkow-
skiego: „Najlepiej, jeżeli [człowiek] się odda 
Matce Bożej, bo Ona jest Najświętsza i ma 
wszystkie łaski dla wszystkich. Im kto bardziej 
zbliży się do Maryi, tym więcej się osobiście 
rozwinie i tym więcej zdziała dobrego, tym bar-
dziej będzie szczęśliwy.”

Kardynał Wyszyński patrzył na Maryję jako 
na wzór prowadzący do Chrystusa; Tego, który 
jest w centrum Kościoła. Słowa i czyny Pryma-
sa to świadectwo człowieka, który poznał moc 
jaką Bóg obdarzył Maryję.

8 grudnia 1953 roku prymas złożył akt oso-
bistego oddania się Maryi. Tym samym obrał 
Ją za „Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opie-
kunkę i Matkę”. Miało to miejsce w Stoczku 
na Warmii, po trzech tygodniach przygotowań 
prowadzonych według wskazań świętego Lu-
dwika Grignion de Montforta. Istotą tego nabo-
żeństwa jest całkowite zawierzenie się Maryi, 
tak, aby przez Nią całkowicie przynależeć do 
Jezusa. 

Chodzi o oddanie Niepokalanej dosłownie 
wszystkiego, to jest: naszego ciała i duszy, 
dóbr zewnętrznych i wewnętrznych, zasług 
wynikających z dobrego postępowania i poku-
ty, cnót i dobrych uczynków. Chodzi o oddanie 
wszystkiego bezinteresownie, niczego w za-
mian się nie spodziewając. Jest to oddanie się 
Maryi w niewolę, niewolę miłości. Św. Ludwik 
pisze, że skoro Jezus przyszedł do nas przez 
Maryję, to i my powinniśmy podążać do Nie-
go tą samą drogą, ponieważ nie ma lepszej. 
Obiecuje także, że droga „przez Maryję” jest 
najkrótszą i najskuteczniejszą drogą do nieba. 
Warto podkreślić, że ze wskazań świętego Lu-
dwika Grignion de Montforta korzystał też św. 
Maksymilian Kolbe i św. Jan Paweł II.

Agnieszka Szymajda 

Wszystkie odcinki cyklu można prze-
czytać na naszej stronie „Parafia Objawie-
nia Pańskiego w Bliznem” na Facebooku. 
Były one publikowane w maju. 

ludzi deklarujących swoją wiarę w Boga. 
Gdy ustanawiam Jezusa Panem mego ży-
cia, gdy Jemu przyznaję miejsce na tronie 
mojego serca, wówczas rzeczywistość, któ-
rą tworzę i w której działam, staje się har-
monijna i przemieniona Bożą obecnością.

Idąc  za Jezusem, naśladując Go, bę-
dziemy tak jak On śledzeni, szykanowani, 
prześladowani, odrzuceni… Ale wtedy 
mamy radować się i weselić, bo nasza na-
groda wielka jest w niebie.

Oddajmy światu to, co należy do życia 
na tym świecie, a jako własność Chrystusa, 
oddajmy Bogu to , co należy do Boga. A jak 
to wygląda w moim życiu? Czy oddaję Bogu 
to co należy do Boga?...

Henryka Andrzejewska 
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Musimy również mieć na uwadze obo-
strzenia związane z epidemią koronawirusa.

Zwracamy się z ogromną prośbą, aby 
respektować zarządzenia władz i zachować 
wszelką ostrożność. Chcemy z całą mocą 
podkreślić, że gdziekolwiek będzie można 
nam przebywać w tych dniach, nasza szcze-
ra modlitwa z głębi serca napewno zostanie 
przyjęta!

Prosimy, by o informować o Różańcu 
wszystkie osoby ze swojego otoczenia – ro-
dzinę, znajomych, księży, wiernych. Prosimy 
też o naklejanie plakatów i rozdawanie ulotek 
pobranych z naszej strony. Zachęcamy też do 
udostępniania znajomym postów w mediach 
społecznościowych. Przysyłajcie nam filmik 
zachęcające do wzięcia udziału w akcji. Moż-
na zrobić naprawdę dużo, a my za wszystko 
już.

Mamy też w sercu osoby cierpiące, przy-
kute do łóżka, uzależnione od decyzji innych, 
wykluczone. I Wy możecie przeżyć Różaniec 
do Granic Nieba tak samo głęboko jak inni. 
Wiemy jak wielką wartość w oczach Boga ma 
Wasza modlitwa.

Zapraszamy Was i potrzebujemy Was.

Duchowe owoce
Różaniec do Granic Nieba to wydarzenie, 

które może mieć ogromny wpływ na Polskę 
i polskie rodziny - przekonuje Maciej Bodasiń-
ski- wierzymy, że rezultatem tej wielkiej mo-
dlitwy Polaków będzie wzmocnienie nadziei, 
pojednanie i uzdrowienie. Przyjęcie pokoju 
Bożego w życiu pojedynczych osób, rodzin 
i całego społeczeństwa.

Od naszej wspólnej modlitwy zależy przy-
szłość naszego kraju.

Łukasz Witkiewicz

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA

W  Polsce niemal każda rodzina może 
mieć bliskich, którzy odeszli jeszcze 
przed narodzeniem i często nikt 

o nich nie pamięta.  
Dzieci, które nie mają imion, których nikt 

nie uznał, nie przygarnął - całkowicie wyklu-
czone z rodziny. Dzieci nienarodzone, które 
nie przyszły na świat, bo im na to nie pozwo-
lono.

Jest też wiele dzieci, które nie przyszły na 
świat z przyczyn naturalnych.  

Chcemy zaprosić do modlitwy, która ma 
pomóc ukoić ból, który nie raz pojawia się po 
wielu latach.

Oktawa przebaczenia  
i uzdrowienia

W trzecią rocznicę Różańca do Granic or-
ganizatorzy ruszają z nową akcją. Tym razem 
będzie trwała aż osiem dni; od 1 do 8 listopa-
da. Ale to nie jedyne różnice. 

W tym roku nie idziemy na granice, ale bę-
dziemy modlić się nad grobami naszych  b l i -
skich - wyjaśnia Maciej Bodasiński z Fundacji 
Solo Dios Basta - będziemy  prosić o prze-
baczanie wszystkie dzieci nienarodzone, któ-
re zostały zabite na przestrzeni całej historii 
rodziny, przez wszystkie pokolenia. Dzieciom, 
które odeszły  naturalnie będziemy 
dziękować za ich obecność. Wszystkich nie-
narodzonych będziemy prosić o wstawiennic-
two.

W ten sposób wszystkie polskie rodziny, 
będą mogły przyjąć do siebie dzieci nienaro-
dzone, a one będą mogły wreszcie poczuć, 
że są członkami naszych rodzin - synami, 
córkami, braćmi, siostrami lub kuzynami. I że 
są traktowane jak inne dzieci: jako osoby, isto-
ty ludzkie - to tak, jakby nadać im po latach 
obywatelstwo. Pragniemy głośno wołać o ich 
wstawiennictwo przed Bogiem Ojcem.

Zachęcamy też, aby ofiarować odpust 
zupełny za dusze, które cierpią w czyśćcu 
z powodu grzechów przeciw życiu - dodaje 
Bodasiński.

Specjalnie na to wydarzenie zostanie uło-
żona modlitwa, w której będzie zawarte woła-
nie do Boga Ojca, by śmierć nie miała dostępu 
do naszych rodzin. 

Po odmówieniu modlitwy na cmentarzu,  
1 listopada,  organizatorzy zachęcają do zapa-
lenia poświęconego znicza.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone też 
są wszystkie polskie parafie, a także kościoły 
polonijne. Zapraszamy do rejestracji parafii na 
stronie www.rozaniecdogranic.pl. Każda para-
fia może stać się punktem modlitwy, w którym 
przez 7 dni – od 2 do 8 listopada, będzie trwa-
ła codzienna modlitwa pokutna

Na te dni mamy też przygotowane roz-
ważania różańcowe na podstawie homilii,  
dzienników, wspomnień: księdza Jerzego  
Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Maksymiliana Kolbe, siostry Faustyny, Jana 
Pawła II, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. 
Pawlukiewicza oraz Alicji Lenczewskiej -  pro-
ponuje Agnieszka Kminikowska, specjalista od 
PR w fundacji Solo Dios Basta - teksty rozwa-
żań będzie można ściągnąć ze naszej strony 
internetowej. 

Przyłącz się do akcji!
Jeśli z różnych powodów w Waszych ko-

ściołach nie będą mogły odbyć się nabożeń-
stwa pokutne, to zapraszamy Was, byście or-
ganizowali je sami w założonych przez siebie 
punktach modlitwy - przy kaplicy przydrożnej, 
pod krzyżem, w salce katechetycznej, w hali 
sportowej, we własnym domu lub gdziekolwiek 
indziej.

Jaką konkretnie formę przyjmie Różaniec 
do Granic, naprawdę zależy od nas wszystkich. 
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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.

EWA HANTER „ZWYCIĘSTWA RÓŻANCOWE”
Dziś proponuję książkę świetnej pisarki dziecięcej, Ewy Hanter pt. „Zwycięstwa różancowe”. Ta 

pozycja może zaciekawić dzieci w wieku od 8 lat, ale i młodsze usłyszą piękny przekaz, że z Maryją 
nie warto się bać.

W pełnej ciepła i mądrości relacji dziadka, który opowiada swoim wnukom o działaniu Matki Bożej 
w historii Polski i świata, odnajdujemy konkretne wyjaśnienia pojęć: godziny świętej, istoty wynagradza-
nia i nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca (z radością podejmują je w książce najmłodsi)  oraz idei 
naszej Ojczyzny jako „przedmurza chrześcijaństwa” . Razem z bohaterami poznajemy bitwę pod Le-

panto, Chocimiem, pielgrzymujemy do 
Gietrzwałdu, słyszymy o Wiedniu i Filipi-
nach, a także rozumiemy, dlaczego i jak 
upadł komunizm.

Z zapartym tchem czytamy i do-
wiadujemy się, jak król Jan III Sobieski 
zdecydował się na walkę z nawałą tu-
recką mimo braku odpowiednich środków finansowych i nielicznej armii, co działo 
się w tym czasie w Krakowie, jak dzwony nawet w nocy budziły mieszkańców, by 
modlili się o wygraną wojnę króla, dlaczego Królowa Marysieńka nie kładła się spać 
o północy i czuwała wraz z dworzanami w czasie wyprawy swego męża. 

Nasze dzieci poznając bohaterów tej książki pewnie zapragną zawalczyć mo-
dlitwą o lepszy świat i pomoc Boga. Starsze poznają, że dzieje świata mają ukryte 
znaczenie, a  młodsze po prostu poczują się bezpiecznie w ramionach Maryi Matki.

Dodatkowym atutem  jest dołączona płytka z nagraniem całej treści tej mądrej 
pozycji.

Anna Bielawska

1.  18.10 - Niedziela Misyjna, pod hasłem „Oto 
ja, poślij mnie” Iz 6,8, różaniec o g. 17.30, 
Dzień Modlitw za pracowników Służby Zdrowia

2.  19.10 - poniedziałek, wspomnienie bł. Jerze-
go Popiełuszko, 36 rocznica męczeństwa

3.  20.10 - wtorek, wspomnienie św. Jana Kantego

4.  22.10 - czwartek, wspomnienie św. Jana 
Pawła II

5.  Ze względu na nasilającą się epidemię, należy 
zachować wszelkie normy służące bezpie-
czeństwu.

Książka dla małego 
i dużego


