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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

J  esteśmy dziś z Jezusem w sy-nagodze. Tłum słuchając Go 
zdumiewa się, że Jego słowa 

nie  przypominają  nauk  zwykłych 
rabinów,  ale  mają  moc.  Słowo 
Boże ma działanie stwórcze, może 
wpływać na człowieka, oczyszczać 
go, wskazywać mu prawdę z miło-
ścią, uzdalniać do dobra, uświęcać 
i upodobniać do Mistrza.

Nagle  dzieje  się  coś  nie-
zwykłego,  jeden  z  uczestników 
zgromadzenia  zaczyna  wołać 
„Czego chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku?”.  W  przekładzie 
Biblii  Pierwszego  Kościoła,  pole-
canej  przez  ks.  prof.  Waldemara 
Chrostowskiego,  trzymającej  się 
bardzo oryginału, te słowa są jesz-
cze mocniejsze: „Co się tu do nas 
wtrącasz, Jezusie z Nazaretu!? 
Przyszedłeś nas zniszczyć!?”. 
Zróbmy  sobie  uczciwy  rachunek 

sumienia: ile razy w czasie Eucharystii, krzy-
wimy się, gdy z ambony padają słowa homilii, 
które  zachęcają nas do zmiany naszego ży-
cia.  „Czego chcesz od mnie?”  - burzymy się 
na  księdza.  „Te  słowa  są  nieżyciowe,  może 
tylko dla świętoszków, ale nie dla normalnych 
ludzi”- myślimy. Usprawiedliwiamy się i opan-
cerzamy  się  w  naszej  skorupie  zatwardzia-
łości,  byle  nasze  przyzwyczajenia  pozostały 
nienaruszone. Tu nie chodzi tylko o ewident-
nie  grzeszne  czyny,  ale  również  o  pobożne 
praktyki,  które zasłaniają nam prawdę o nas 
i  utrzymują  nas  w  przekonaniu  o  własnych 
zasługach. Oczywiście pobożność, modlitwy, 
prowadzą  nas  do Boga,  ale  dobrze  jest,  jak 
są  one motorem  realnej  przemiany  naszego 
życia i postaw.

Ważne, byśmy dostrzegli, „kto mówi nam 
w naszych głowach”, jak mawiał śp. ks Tisch-
ner.  Czy  zdajemy  sobie  sprawę,  że  nasze 
myśli  podlegają  oddziaływaniu  dobrych,  ale 
też i niestety złych duchów? Wydaje nam się, 
że  jesteśmy  niepodlegli,  niezależni,  trzeźwo 

i  krytycznie myślący,  a  wpadamy w  pułapkę 
i  steruje  nami  czasem  nawet  szatan.  „Jeśli 
ktoś nie będzie słuchać moich słów, które 
on  (zapowiadany Mesjasz) wypowie w moim 
imieniu”- mówi nam dzisiejsze pierwsze czy-
tanie  z  Księgi  Powtórzonego  Prawa,  to  Bóg 
zażąda od nas zdania sprawy. To nie Jezus, 
ale Jego Słowo będzie nas sądzić. 

Co możemy  zrobić,  by  się  obronić  przed 
postawą  ślepej  zatwardziałości  wobec  Boże-
go  Słowa?  „Widzieć  Boże  dzieła”  -  jak  pod-
powiada nam dzisiejszy Psalm 95,9. Ponadto 
„uwielbiajmy Go, padając na twarze, klęknijmy 
przed Panem, który nas stworzył” Ps 95,6. O, 
diabeł  ucieka  przed  radosnym  uwielbieniem 
i postawą pokory! Gdy troszczymy się nie tylko 
o sprawy świata, ale  też o sprawy Pana, gdy 
dziękujemy mu  za  to,  że  nas  stwarza  swoim 
słowem, po prostu,  zakochujemy się w Bogu! 
Wtedy  nasze  pytanie  brzmi  inaczej  niż  pyta-
nie opętanego w synagodze:  „Co chcesz ode 
mnie, abym uczynił dla Ciebie, Boże?”.

Anna Bielawska

Zły  jest odwrotnością Pana Boga. Udaje, że ma władzę nad światem. Misję Jezusa, uważa za 
zgubną dla świata. Jezus nie podejmuje rozmowy z nim. Rozkazuje mu, „Milcz i wyjdź z niego”. To 
On jest Panem świata i wszystko jest Jemu poddane. Pan pokazuje nam, że nie można podejmo-
wać dialogu ze złem. Obdarza nas mocą, która demaskuje złego i oddala od nas.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Pwt 18,15-20); 
(Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9); 
(1 Kor 7,32-35); 
Aklamacja (Mt 4, 16); (Mk 1,21-28);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Marka (1, 21-28)
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Przyszli  do  Kafarnaum.  Zaraz  w  szabat  wszedł  do  synagogi 
i  nauczał.  Zdumiewali  się  Jego  nauką:  uczył  ich  bowiem  jak 
ten,  który ma władzę, a nie  jak uczeni w Piśmie. Był właśnie 
w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Za-
czął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz 
Jezus  rozkazał  mu  surowo:  «Milcz  i  wyjdź  z  niego!». Wtedy 
duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł 
z niego. A wszyscy się zdumieli,  tak że  jeden drugiego pytał: 
«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczy-
stym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść 
o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

ZATWARDZIAŁE SERCE            

W RAMIONACH ŚW. JÓZEFA
KS. PAWEŁ PALIGA WYSZEDŁ ZE SZPITALA 
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KS. PAWEŁ PALIGA WYSZEDŁ ZE SZPITALA   

Lekarze  podjęli  decyzję  o  wypuszczeniu 
ks. Pawła do domu po tym, jak wtorkowy test 
na obecność koronawirusa wreszcie przyniósł 
wynik  negatywny.  Na  odchodne  duchowny 
otrzymał jeszcze porcję recept do wykupienia, 
a niedługo czekają go pierwsze badania kon-
trolne.  Izolacja związana z zakażeniem koro-
nawirusem trwała u niego łącznie 29 dni. 

-  Dzięki  tej  chorobie  uświadomiłem  so-
bie,  jak wielu mam przyjaciół. Są  ich tysiące. 
Bóg  zapłać  za modlitwy  i  wszelkie  przejawy 
troski – napisał ks. Paweł, czekając na wypis 
ze  szpitala. Następnie  odprawił Mszę  świętą 
za wszystkich, którzy mu dobrze życzyli, gdy 
chorował.  

Po  południu  ks.  Paweł  wreszcie  spotkał 
się  ze  swoją  Mamą.  Pani  Mirosława  ostatni 
raz widziała syna dwadzieścia dni wcześniej, 
gdy do jego pokoju wbiegli ratownicy w białych 
kombinezonach  ochronnych,  podali  mu  tlen 
i zabrali na sygnale do szpitala. 

Dziś  Pani Mirosława,  która  oficjalnie  za-
kończyła chorować 2 tygodnie temu, czuje się 
dobrze, ale ma złe wyniki krwi, płuc i wątroby. 

Ks. Paweł jest nadal osłabiony chorobą:  
- Mam nogi jak z waty. Staram się czasem 

przespacerować albo zrobić parę przysiadów, 
ale 4 tygodnie walki z wirusem zrobiły swoje – 
powiedział nam wikary zachrypniętym głosem.  

Dziękujemy  Panu  Bogu  za  uzdrowienie 
ks. Pawła z choroby. Módlmy się o powrót do 
sił i dobre wyniki badań dla niego i Pani Miro-
sławy. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Pandemia łączy
Według badań opublikowanych 27 stycznia 
przez Pew Research Center, ponad jedna 
trzecia amerykańskich katolików twierdzi, 
że ich osobista wiara umocniła się podczas 
pandemii koronawirusa. U protestantów wy-
gląda to jeszcze lepiej.  Amerykanie częściej niż 
mieszkańcy 14 innych krajów stwierdzili, że ich 
wiara religijna znacznie wzmocniła się w czasie 
pandemii COVID-19. Hiszpania, Włochy, Stany 
Zjednoczone i Wielka Brytania miały najwyższy 
odsetek respondentów, którzy twierdzili, że ich 
relacje z członkami najbliższej rodziny stały się 
silniejsze z powodu pandemii. 

Papież na diecie
Ojciec Święty będzie leczony kolejnymi cy-
klami fizjoterapii i ścisłą dietą, aby schudł 
co najmniej 7-8 kilogramów w celu odcią-
żenia dotkniętych stawów. Dziennikarze 
twierdzą, że papież Franciszek przeszedł serię 
badań medycznych i rentgenowskich, na pod-
stawie  których  wykluczono  urazy  kręgosłupa 
lub  inne komplikacje. Diagnoza,  która została 
postawiona,  dotyczy  przewlekłego  zapalenia 
nerwu kulszowego. Na razie codzienna działal-
ność papieża przebiega normalnie,  audiencje 
odbywają się w Domu Świętej Marty lub w Pa-
łacu Apostolskim. 

Kościelna pomoc 
Kościół w Polsce oferuje wielu osobom po-
moc materialną, medyczną, psychologicz-
ną, rozwojową, prawną i duszpasterską. 
Pomocy  udziela  się  bez  względu  na  wyzna-
nie. Organizacje kościelne prowadzą m.in. dla 
dzieci  i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92 
domy dziecka, 27 domów matki  i dziecka, 27 
burs, 378 świetlic terapeutycznych, 30 centrów 
interwencji kryzysowej, 105 podwórkowych klu-
bów, 257 ośrodków kolonijnych, 21  telefonów 
zaufania  i  65  funduszów  stypendialnych.  Dla 
osób  niepełnosprawnych:  116  wypożyczalni 
sprzętu  rehabilitacyjnego,  108  warsztatów  te-
rapii  zajęciowej oraz 18 zakładów aktywności 
zawodowej,  81  gabinetów  rehabilitacyjnych, 
16 centrów opieki dziennej i 34 ośrodki wycho-
wawcze. Szczegółowe adresy można znaleźć 
w internecie. 

Beatyfikacja Wyszyńskiego 
- Wyrażam nadzieję graniczącą z pewnością, 
że w Roku Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
nastąpi beatyfikacja patrona UKSW – powie-
dział kard. Kazimierz Nycz, który uczestniczył 
w posiedzeniu Senatu uczelni. Rektor UKSW 
ks. prof. Ryszard Czekalski poinformował o ini-
cjatywach uczelni związanych z planowaną be-
atyfikacją Patrona. Są to m.in. wykłady otwarte, 
wydanie  monografii,  konferencja  naukowa, 
podstrona  dedykowana  prymasowi  Wyszyń-
skiemu, koncerty.

W środowe popołudnie, po niemal trzech tygodniach hospitali-
zacji, ksiądz Paweł spakował torbę i opuścił szpital św. Elżbiety 
w Katowicach. Jego Mama boryka się z powikłaniami po zaka-
żeniu Sars-CoV-2.

„Spadł śnieg”

Spadł śnieg
-jest pięknie.
Co zakrył,
któż wie?
Nie rozpoznasz,
czy szara droga to
czy trawa zielona.
Tajemnica ukrywa
prawdy zbyt głębokie,
nie ma nic – powiesz -
a może nasze oczy
zbyt słabe...
Co jest prawdą, 
co kłamstwem,
któż wie?

Dwoje ludzi spotkało się:
ja błądzę i ty.
Może jakiś Boży anioł
przeleci i spotkamy się
w pół drogi?
Prawdy odsłoni 
swym skrzydłem nieznane,
byle nie wiedzieć 
wszystkiego na pewno.
Wtedy błąd mniejszy
i szansa na Światło.
Ojcze świateł,
gdzie Prawda powiedz nam?
„Jest w Synu,
tam jest cała”.
Ja nie znam całej prawdy
i ty też.

Tylko pamiętać 
o tym wystarczy,
by w zgodzie się spotkać.
Cichy śnieg cieszy się,
gdy zamilkniesz.

Do prawdy dojrzewa się
 powoli i z trudem.
Jestem często owocem 
zielonym i cierpkim,
jak rzadko słodkim...
Nie szkodzi -
- anioł uśmiechem uspokaja -
tylko dziecko zna Ojca,
któremu niedojrzałość
nie przeszkadza.

Anna Bielawska

KROPLÓWKA POEZJI – ŻEBY CI BYŁO LŻEJ

Módlmy się  także o  regenerację psychicz-
ną  dla  obojga  chorych.  Oddział  covidowy  nie 
jest  sanatorium,  lecz  miejscem,  w  którym  nie 
wszystkich  udaje  się  utrzymać  przy  życiu. 
Śmierć  przychodzi  niespodziewanie,  nie  raz 
w środku nocy  i  zbiera  swe żniwo pośród wy-
cia  maszyn  i  nerwowej  bieganiny  personelu 
medycznego. Jest to potężna dawka stresu dla 
pozostałych pacjentów oddziału. 

We wtorek w  nocy,  gdy  trwała  reanimacja 
jednego z mężczyzn, ks. Paweł udzielił mu roz-
grzeszenia  i  odpustu  zupełnego.  Mężczyznę 
dopiero co przyjęto do szpitala. Chwilę po otrzy-
maniu daru łaski Bożej - zmarł. 

Módlmy się, aby w ostatnich chwilach życia 
nikomu nie  zabrakło  dostępu  do  kapłana. Mó-
dlmy się za  tych,  którzy wzięli  już swe plecaki 
i  przeszli  na  drugą  stronę  -  aby  dane  im  było 
ucztować z Panem Zastępów w wiecznej szczę-
śliwości. Módlmy się za  ich rodziny pogrążone 
w szoku i żalu.  

Jezu, ratuj, bo giniemy…
Paulina Konieczna 

Dziś komentarzem do tego wiersza, jest aura zimowa, którą każdy spragniony piękna, mam nadzie-
ję, się cieszy. Może spacer w lesie, będzie czasem dobrej refleksji. Ja dzielę się swoim zachwytem 
nad pięknem i prawdą.
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W RAMIONACH ŚW. JÓZEFA
      W 2005 roku nasze życie „zawaliło się”. 
Firma męża zbankrutowała. Straciliśmy do-
bre imię, rodzinę, znajomych, dom, samo-
chody. Ja straciłam pracę w ważnej instytucji 
państwowej. Została nam tylko ucieczka za 
granicę, z małym pięcioletnim wtedy syn-
kiem. 

Wyjechaliśmy za granicę, gdzie nie dało się 
żyć i po miesiącu wróciliśmy do Ojczyzny. Po tym 
jak autobus przekroczył granicę, wysiedliśmy na 
pierwszym możliwym przystanku:  był  to Kalisz. 
Odwiedziliśmy „pierwszy z brzegu” Kościół - jak 
się okazało, było to Sanktuarium św. Józefa. Klę-
cząc tam, bardzo się rozpłakałam i błagałam św. 
Józefa o pomoc. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, 
że jest opiekunem właśnie takich ludzi jak my. 

Następnie zamieszkaliśmy na południu Pol-
ski,  gdzie  spotkaliśmy  „Małą  Siostrę  Jezusa”, 
która  po  wysłuchaniu  naszej  historii  wręczyła 
nam obrazek św. Józefa i powiedziała, żebyśmy 
się do Niego modlili, bo On nam dopomoże. Od 
tego czasu, a minęło już 14 lat, za przyczyną św. 
Józefa dzieją się w naszym życiu cuda.

Oto niektóre z nich:
 

2007 rok: przedszkole i praca dla obojga  
1. Synek dostaje się do Katolickiego Przedszkola 
Sióstr Michalitek i to w trakcie roku przedszkolne-
go (co graniczyło wtedy z cudem). 
2.  Mąż  dostaje  pracę  w  hurtowni  sanitarno-
-grzewczej.  W  piwnicy  budynku  mąż  znajduje 
figurkę św. Józefa. To znak, że jest On z nami. 
Odnowioną figurę poświęcamy w kaliskim Sank-
tuarium.
3. Ja dostaję pracę w przedszkolu.

2008 rok: szkoła, nowe mieszkanie i jeszcze 
lepsza praca 
1. Syn dostaje się do szkoły katolickiej. Z  tego 
powodu  przeprowadzamy  się  i  udaje  się  nam 
wynająć piękne mieszkanie.
2. Ja rozpoczynam dodatkową pracę: opracowu-
ję systemy żywieniowe, z którymi jeżdżę po całej 
Polsce, poznając przy tym wiele przedszkoli.

2009 rok: ewangelizacja najmłodszych 
1. Mój mąż rozpoczyna pracę z dziećmi: ewan-
gelizuje  przedszkolaków  i  ich  rodziców  (wyko-
rzystujemy kontakty, które nawiązałam, tworząc 
systemy żywieniowe).
2. Rozpoczynamy Wielkie Dzieło św. Józefa: ak-
cję letnią dla dzieci p.t. „Wakacyjne Przedszkole 
Katolickie”,  które  prowadzimy  zresztą  do  dziś 
(myśl o organizowaniu półkolonii dla dzieci przy-
szła w święto św. Józefa, 1 maja).

2010-2014 rok: zamknięcie bolesnej 
przeszłości i narodziny syna 
1. W  tych  latach  rozwiązują się ciężkie sprawy 
po zbankrutowanej firmie, sprawy po ludzku nie 
do rozwiązania.
2. Mój Tato kupuje nam mieszkanie. 
3. Rodzi nam się drugi synek: Jan Paweł (choć 
usłyszałam, że już nie będę drugi raz mamą).

2015 rok: dobra koniunktura w życiu zawo-
dowym  
We wrześniu  w  życie  wchodzą  nowe  przepisy 
dotyczące  żywienia  dzieci  w  szkołach  i  przed-
szkolach. Podejmuję się szkoleń personelu ku-
chennego, które przynoszą nam „duże korzyści”.

2017 rok: niebiański Patron  
Mój starszy Syn zostaje pilotem szybowcowym. 
Obiera sobie za patrona św. Józefa, a kurs robi 
w Michałkowie niedaleko Kalisza…..

2018 rok: nowe życie 
Rodzi nam się córeczka Maria. Tym samym po 
raz trzeci zostaje mamą ta, która według lekarzy 
nie powinna już mieć dzieci.

2019 rok: ratunek w ciężkiej chorobie       
 Mój ukochany mąż miał udar mózgu. Lekarze 
dawali mu 2% szans na wyzdrowienie, ale Matka 
Boża i św. Józef nie pozwolili mu umrzeć i dzisiaj 
mąż  jest  już  prawie  zdrowy,  a mnie  i  dzieciom 
przez cały czas leczenia nie zabrakło pieniędzy 
na życie - wiedziałam, że św. Józef czuwa!!!!!

2020 rok: ratunek w czasie lockdownu
1. W czasie pandemii, kiedy zaczęło brakować 
nam  pieniędzy,  do  męża  zadzwoniła  znajoma 
z propozycją stworzenia zajęć dla dzieci online. 
Mąż zarobił pieniądze nie tylko na życie, ale i na 
dalszą  rehabilitacje.  Telefon  od  znajomej  miał 
miejsce w środę, a środa jest dniem św. Józefa. 
2. Najstarszy syn zdaje maturę, dostaje  się na 

upragnione  studia  i  zostaje  pilotem  samolotów 
turystycznych.

Oprócz tych wszystkich dużych cudów, któ-
re  opisałam  powyżej,  doświadczyliśmy  jeszcze 
wielu mniejszych. Teraz  to  już nie proszę o nic 
św. Józefa. Mam w sercu przekonanie i zaufanie, 
że On wie czego nam potrzeba  i wyprosi nam 
to u Pana Boga wcześniej niż my sami o to po-
prosimy. 

Na koniec pragnę powtórzyć słowa, które 
usłyszeliśmy podczas poświęcenia naszej 
figurki św. Józefa w 2007 roku w kaliskim 
Sanktuarium: „Pan Bóg wysłuchuje próśb 
św. Józefa, ponieważ ma wobec Niego dług, 
wychował Panu Bogu Syna.”

Święty Józef jest z nami, nie bójcie się 
prosić Go o pomoc!

Córeczka św. Józefa

Już za 3 dni: Pierwsza Środa Miesiąca 
ze św. Józefem 

„W każdą Pierwszą Środę miesiąca 
moje Przeczyste Serce wylewa liczne łaski 
na tych, którzy uciekają się do mojego wsta-
wiennictwa” –  powiedział  św.  Józef  22-let-
niemu  studentowi  Edsonowi  Glauberowi 
podczas jednego z wielu nadprzyrodzonych 
spotkań,  jakie miały miejsce w  Brazylii  po-
cząwszy od 1994 roku (Kościół uznał je po-
tem jako objawienia z Itapirangi). 

Tego  samego  dnia,  tj.  4  marca  1998 
roku, Cieśla z Nazaretu sprecyzował:  

„W owe środy ludzie otrzymają nawet 
nie tyle prysznic zwykłych łask, co rwące 
strumienie nadzwyczajnych łask! Zostaną 
one udzielone tym, którzy oddają mi cześć 
i polegają na mnie. Mowa o  wszelkich bło-
gosławieństwach, cnotach i miłości, jakie 
otrzymałem od mojego Boskiego Syna Je-
zusa i mojej Małżonki Najświętszej Dziewicy 
Maryi, gdy byłem jeszcze na świecie; oraz 
wszystkich łaskach, jakie wciąż otrzymuję 
w Niebie.”  

Nabożeństwo  do  Przeczystego  Serca 
Józefa, do którego zapraszają nas objawie-
nia  z  Itapirangi,  polega  na  odprawieniu 5 
Pierwszych Śród Miesiąca. W każdy z tych 
dni należy:

- przyjąć komunię świętą za wszelkie 
zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

- odmówić kilka modlitw dodatkowych, 
m.in. litanię do św. Józefa. Treść modlitw moż-
na znaleźć w Internecie, m.in. na stronie www.
kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl.  Jeśli  nie 
masz dostępu do  Internetu, daj nam znać – 
wydrukujemy Ci kartkę z modlitwami. 
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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.  31.01 - Niedziela Ewangelizacyjna, 
„W naszej parafii odbędą się 33-dniowe 
rekolekcje zakończone uroczystym osobistym 
Aktem Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi 
przez ręce Maryi wg „Traktatu o doskonałym 
nabożeństwie do NMP” św. Ludwika Marii Gri-
gnion de Montfort. Przygotowania poprowa-
dzi Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi 
AD IESUM PER MARIAM z Warszawy. 

Pierwsze spotkanie w sobotę 13 lutego 
o godz.10.00. Zapraszamy każdego, kto pragnie 
oddać się Panu Jezusowi przez Najświętszą 
Maryję Pannę. Dzisiaj członkowie Wspólnoty 
przybliżą nam czym dla każdego z nas jest to 
zaproszenie. Osoby chętne będą mogły zapisać 
się po Mszy św. w [przedsionku kościoła]. Szcze-
gółowe informacje są zamieszczone na stronie 
internetowej parafii oraz niewolnicyZmilosci.pl.

2.  01.02 - poniedziałek, o g. 18.00 modlimy 
się w intencji zmarłych poleconych modlitwie 
Kościoła w wypominkach, g. 19 katecheza. 
Pan daje nam kolejną szansę, abyśmy mogli 
wsłuchać się w Jego Słowo, które ma moc 
zwyciężać złego i uwalniać nas od wszelkiego 
kłamstwa.

3.   02.02 - wtorek, święto Ofiarowania Pań-
skiego, Dzień Życia Konsekrowanego, taca 
na zakony klauzurowe

4.   04.02 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

5.  05.02 - pierwszy piątek miesiąca, wspo-
mnienie św. Agaty, spowiedź od 17.30, 
po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, adoracja 
Najświętszego Sakramentu do g. 21.00. 
Prosimy zgłaszać chorych

6.  06.02 - pierwsza sobota miesiąca, wspo-
mnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, g. 17.00 
nabożeństwo pierwszych sobót, o 18.00 
modlimy się w intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu Maryi

7.   07.02 - pierwsza niedziela miesiąca, po 
sumie Nabożeństwo Adoracyjne

8.   Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy 
przyszli na wspólną modlitwę kolędową 
w minionym tygodniu i za ofiarę na prace 
w kościele. W tym tygodniu zapraszamy 
naszych Parafian:

Pn 01.02  - Batalionów Chłopskich 75 A, B, C, D
Wt 02.02  - Batalionów Chłopskich 77 A, B, C, D, E
Śr 03.02   - Batalionów Chłopskich 79, 79A
Cz 04.02  -  Batalionów Chłopskich 81,  

Rayskiego 3, 5
Pt 05.02   - Batalionów Chłopskich 87, 87 A
Sb 06.02  - Batalionów Chłopskich87B, C

“JEZU, JA”  
– NOWA PŁYTA BEU 
Dużo na naszym nowym albumie niepokoju, dramaturgii, trudnych emocji, ale także – mamy nadzieję – po-
cieszenia i nadziei, tak bardzo dziś potrzebnej. Trudno zaufać Bogu w sytuacji zagrożenia, powiedzieć “Jezu, 
ufam Tobie”, zostaje tylko ciche wezwanie “Jezu, ja…” – tak o nowej płycie pisze zespół BeU. 
Jezu, ja… chcę Ci tyle powiedzieć, ale jak przychodzi mówić, to brakuje mi słów. Jezu, idź pierwszy, będę iść 
za Tobą. Jezu, ja gubię się i tracę Cię z oczu, wątpię, czy to na pewno Ty? Odwracam się – jednak jesteś, 
wyszedłeś mnie szukać. Masz mnie na oku, znasz mnie. Próbuję iść tam, gdzie inni, ale często zawracasz 
mnie z drogi. Dlaczego akurat mnie? Przecież to dobra, prosta, szeroka droga, inni świetnie sobie radzą 
i chwalą ją sobie… Niewiele z tego rozumiem, ale mówię “tak”. Jezu, ja … ufam Tobie.

www.chrzescijanskiegranie.pl


