
Hosanna! Radość z doświadczenia dobra, które czynił Jezus pośród ludzi. Może
chciel ibyśmy zatrzymać Go z tą mocą w naszym świecie. Pan jednak przyszedł, by
wyposażyć nas w o wiele cenniejsze dobra. Nie zatrzymuje się w pół drogi, Jego misją
jest krzyż, przez który ma moc przeprowadzić nas do pełni życia. Zaufajmy Mu
i pójdźmy za Nim, by śpiewać radosne Hosanna w domu Ojca.

ezus Chrystus jest Panem - ku
chwale Boga Ojca (z Listu do Fil i-
pian). Dzisiaj słuchamy dwóch
fragmentów Ewangeli i . W pierw-

szym Chrystus wjeżdża triumfalnie do
Jerozol imy witany przez tłumy okrzyka-
mi: Hosanna! W drugim, który stanowi
opis Męki naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, być może ten sam tłum kilka dni
później krzyczy: Ukrzyżuj! Jakim Panem
jest dla mnie Chrystus? Z pierwszego
czy z drugiego opisu ewangelicznego?
Którego akceptuję i przyjmuję za swoje-
go Pana?

Pan, władca, szef – mamy określo-
ne wyobrażenia na temat tych ról i po-
dejrzewam, że dalekie są one od tych,
które cechują Jezusa Chrystusa. Bo
cóż to za Pan, który przyjmuje postać
Sługi, uniża się, pozwala się oplu-
wać, nie dba o swoją godność,
o swój wizerunek? Zwłaszcza dzi-
siaj wydaje się to zupełnie niezro-
zumiałe. Kto też chciałby mieć
kogoś takiego za swojego chociaż-
by przełożonego? Szukamy raczej

si lnych, przebojowych i w ich cieniu szu-
kamy dla siebie schronienia i zabezpie-
czenia.

A jednak rzesze chrześcijan uznało
Ukrzyżowanego Skazańca za swojego
Pana. Czy jednak oznacza to, że wszy-
scy byl iby gotowi Go naśladować i być
Mu posłuszni? On był posłuszny swoje-
mu Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzy-
żowej… To również droga chrześcijanina
– przyjęcie krzyża. W jednej z wielko-
postnych pieśni śpiewamy: Jeżel i
chcesz mnie naśladować, to weź swój
krzyż na każdy dzień i chodź ze mną
zbawiać świat … Jest to trudne, ale też
jest częścią dzieła zbawienia. Po wyda-
wałoby się przegranej – ukrzyżowaniu
i śmierci przychodzi poranek Zmar-

twychwstania. Zwycięstwo! I to jest ta
nadzieja, która pozwala przechodzić na-
sze drogi krzyżowe, przyjmować je
w duchu wiary i uczestniczyć w osta-
tecznym zwycięstwie Chrystusa. W wol-
ności można odrzucić krzyż, można nie
przyjąć Chrystusa za swego Pana, ale
oznacza to również wyzbywanie się ży-
cia wiecznego, a wybór jedynie wiecznej
śmierci.

Co to znaczy, że Jezus Chrystus
jest moim Panem? Przede wszystkim
chcę Go słuchać. Jak? Czytam Słowo
Boże, pytam i cierpl iwie czekam na od-
powiedź. Chcę słuchać bardziej Jego niż
siebie i ludzi. Dlatego chcę wybierać to,
co On mi wskaże, chociaż mogłoby to
kłócić się z moimi planami i wyobraże-

niami. Przyjmuję wszystko jako dar
i Jego wolę, również to co trudne
i ciężkie jak krzyż. Ufam, że On pro-
wadzi i wie lepiej .

Wiola Malan
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KROPLÓWKA POEZJI - „ODDANIE”

Ks. Marian Rowicki
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Pan, władca, szef – mamy
określone wyobrażenia na

temat tych ról i podejrzewam,
że dalekie są one od tych, które
cechują Jezusa Chrystusa.

CZYTANIA NIEDZIELNE:
IZ 50,4-7;
PS 22,8-9.1 7-1 8A.1 9-20.23-24;
FLP 2,6-11 ;
Aklamacja (FLP 2,8-9);
Marka 11 , 1 -1 5.
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Jezus Chrystus jest Panem

1 . 28.03 - Niedziela Palmowa, rozpoczynamy Wielki
Tydzień, gdy wspominamy Mękę Pańską,
- święcenie palm przed każdą Mszą św.
- g. 1 7.30 Gorzkie Żale.

2. 30. i   31 .03 - Wielki Wtorek, Środa, po Mszy św.
wieczornej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i możl iwość spowiedzi.

3. 01 .04 - Wielki Czwartek
- g. 1 6.30 l iturgia dla dzieci,
- g. 1 8.00 Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna
Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt roku
l iturgicznego.

4. 02.04 - Wielki Piątek Męki Pańskiej,
- g. 1 6.30 l iturgia dla dzieci,
- g. 1 8.00 l iturgia,
- aż do Wigi l i i Paschalnej zachowuje się post
paschalny. Od adoracj i Krzyża do Wigi l i i
Paschalnej przed Krzyżem klękamy.
Odpust zupełny za udział w adoracj i i ucałowanie
krzyża.
- g. 1 5.00 rozpoczynamy nowennę przed Niedzielą
Miłosierdzia.
- Pierwszy piątek miesiąca, prosimy zgłaszać
chorych.
- 1 6 rocznica śmierci św. Jana Pawła I I.

5. 03.04 - Wielka Sobota, Kościół trwa przy Grobie
Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

- Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
w g. 1 0.00 - 1 5.00,
- g. 1 5.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego,
po nabożeństwo I sobót.

6. 04.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego,
wigi l ię Paschalną obchodzi się w świętą noc
Zmartwychwstania Pańskiego, początek
o g. 20.00 /sobota/.
Odpust zupełny za odnowienie obietnic
chrzcielnych, przynosimy świece.
- Porządek Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną:
- g. 6.00 ,
- g. 9.00 ,
- g. 1 0.30,
- g. 1 2.00,
- g. 1 6.30,
- g. 1 8.00.

7. W związku z rokiem św. Józefa, jest inicjatywa, by
zawierzyć się, konsekrować, św. Józefowi. Maryja

pragnie, abyśmy poświęci l i się św. Józefowi, Serca
Jezusa, Maryi i Józefa są zjednoczone.
Przygotowanie do konsekracj i trwa 33 dni.

Proponowany dzień rozpoczęcia Niedziela
Miłosierdzia, aby zakończyć we wspomnienie MB
Fatimskiej, 1 3 maja. Indywidualne przygotowanie na
podstawie książki „Konsekracja św. Józefowi”.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrysti i .

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek

wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego,

prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź

Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5
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Gdy się zbl iżal i do Jerozol imy, do Betfage i Betani i na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich
uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę
uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby
was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”.
Poszl i i znaleźl i oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ul icy. Odwiązal i je, a niektórzy ze stojących
tam pytal i ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedziel i im tak, jak Jezus po-
lecił. I pozwoli l i im. Przyprowadzil i więc oślę do Jezusa i zarzuci l i na nie swe płaszcze, a On wsiadł
na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go po-
przedzal i i którzy szl i za Nim, wołal i : „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!”

PIELGRZYMKA DO LIBANU: poprawne dane
W ostatniej Epifani i ukazało się ogłoszenie
o pielgrzymce organizowanej przez
ks. Pawła Paligę. Niestety do tekstu wkradły
się dwa błędy, za które przepraszamy.
Publ ikujemy ogłoszenie jeszcze raz, w po-
prawnej formie:
Zapraszam na pielgrzymkę do Libanu,
krainy św. Szarbela 5-1 5 lipca
Cena: 1 950 zł + 775 $
Zapisy: p.pal iga@vp.pl lub telefonicznie.

W  programie  m.in.: modlitwa przy grobie
św. Szarbela w klasztorze w Annaya, nawie-
dzenie sanktuariów maryjnych, odwiedziny
u św. Rafki, zwiedzanie cudów przyrody i ar-
chitektury.

„Człowiek zrodził się z serca Boga i do
serca Boga powróci” – św. Szarbel Makhlouf
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gdybym ja była
gdybym ujrzała
tego Świata strony
to miałabym
i chciałabym
być tu
jak najdłużej
brnąć ludzką drogą
ale nie jestem
nie dane mi było

Wiersz naszej Parafianki pochodzi z tomiku
poezji „Moje z Bogiem rozmawianie”.
Jest on dostępny w Bibl iotece parafialnej.

Słowo na Wielkanoc
Metropolita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz skierował do diecezjan
26 marca specjalne słowo na te naj-
ważniejsze dni w  roku kościelnym.
Zaapelował m. in. „Zróbmy wszystko, by
uczestnictwo w liturgi i nie stanowiło dla
kogokolwiek ryzyka zachorowania. Prze-
strzegając koniecznych ograniczeń, nie
pozwólmy się odłączyć od tego źródła,
którym dla życia duchowego jest Eucha-
rystia i święte misterium Wielkiego Tygo-
dnia” – dodał składając wszystkim
życzenia wielkanocne.

Szczepionki od papieża
W  odpowiedzi na apel papieża Fran-
ciszka o  to, by nikt nie był wyłączony
z  kampanii szczepień przeciwko CO-
VID-1 9, Urząd Dobroczynności Apostol-
skiej , kierowany przez kard. Konrada
Krajewskiego przeznaczył kolejną partię
szczepionek dla 1 200 osób najuboższych
i zepchniętych na margines, które z racj i
swej sytuacj i życiowej są najbardziej na-
rażone na zakażenie koronawirusem. Te
osoby otrzymają takie same szczepionki,
co pracownicy Stol icy Apostolskiej i pa-
pież Franciszek.

Papież i Dante
„W  tym szczególnym momencie dziejo-
wym, naznaczonym wieloma cieniami,
sytuacjami, które upodlają ludzkość,
brakiem zaufania i   perspektyw na przy-
szłość, postać Dantego, proroka nadziei
i świadka ludzkiego pragnienia szczęścia,
może wciąż dać nam słowa i wzorce, które
staną się impulsem do naszej wędrówki" -
zachęca Franciszek w Liście apostolskim
"Candor lucis aeternae" wystosowanym
z okazji 700. rocznicy śmierci Dante Ali-
ghieriego. Zdaniem papieża Największy
Poeta włoski i chrześcijański, autor „Bo-
skiej Komedii", „poemacie świętym, nad
którym niebo z ziemią pracowało" może
nam pomóc „iść naprzód z pogodą ducha
i odwagą w pielgrzymce życia i wiary”.

Statystyki Kościoła
Na świecie nieznacznie wzrosła liczba
katolików. Jest ich obecnie 1 mld
345 mln. Chrześcijaństwo najbardziej dy-
namicznie rozwija się w Afryce i w Azji
Południowo-Wschodniej. Najbardziej ka-
tol ickim krajem wciąż pozostaje Brazyl ia,
a Europa i Ameryka Północna to konty-
nenty stagnacji . Na tych kontynentach
wzrasta tylko l iczba diakonów stałych,
którzy przejmują niektóre obowiązki księ-
ży, których zaczyna brakować.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

owenna Pompejańska to dość poważne
zobowiązanie. Najczęściej do tej - zwanej
„nowenną nie do odparcia” - modlitwy

uciekamy się w sytuacjach wyjątkowych, drama-
tycznych lub wręcz przełomowych. Na szczęście
odmawianie trzech (lub czterech) części różańca
przez 54 dni (wraz z modlitwami dodatkowymi)
da się pogodzić nawet z bardzo „zagonionym”
trybem życia. Przy czym łaski wymodlone za po-
średnictwem Maryi są bezcenne, a wierne trwa-
nie przy Niej przez okres niemal dwóch miesięcy
niemal zawsze skutkuje duchowym rozwojem.

Jak zabrać się za odmawianie tej niezwykle bo-
gatej i   długotrwałej modlitwy?
Wiemy, że ludzka pamięć lubi płatać figle…
a w przypadku nowenny pompejańskiej trzeba
być bardzo dobrze zorientowanym w sytuacj i ,
umieć pol iczyć, i le modlitw i dni już się odmówi-
ło, a i le jeszcze przed nami.

Aplikacja NOWENNA POMPEJAŃSKA, która
została stworzona przez Fundację Królowej
Różańca Świętego, to doprawdy wyjątkowo
przydatne narzędzie pozwalające „ogarnąć” na-
szą nowennę. Apka krok po kroku prowadzi nas
przez każdy z 54 dni, ba! przez wszystkie po-
szczególne modlitwy: użytkownik może je sobie
po kolei odznaczać, począwszy od znaku krzy-
ża, aż do ostatniego amen. A gdyby ktoś się
jeszcze wahał, czy kontynuować swoją przygo-
dę, to codziennie na wstępie ma do dyspozycji
krótki tekst motywacyjny do odsłuchania.

Ciekawych funkcj i jest znacznie więcej.
Już na samym wstępie apl ikacja informuje nas,
kiedy wypada data zakończenia naszego modli-
tewnego projektu. Dzięki paskom i l icznikom

użytkownik ma moż-
l iwość na bieżąco
kontrolować stan re-
al izacj i zadania. Po-
nad to w apce
znajduje się treść
modlitw oraz rozwa-
żania różańcowe do każdej tajemnicy (także
w wersj i audio – z tym że to już opcja płatna).
Podoba mi się to, że w  każdej chwili można
zostać e-apostołem pompejanki i udostępnić
w mediach społecznościowych wiadomość, że
oto właśnie odmówiło się kolejny jej dzień.

Warto podkreśl ić, że pomoc w zorientowa-
niu się na „mapie” naszej codziennej modlitewnej
marszruty to jedynie podstawowe zastosowanie
apl ikacj i . Oprócz tego znajdziemy tu mnóstwo
cennych informacji o samej Nowennie Pompe-
jańskiej , o różańcu, a także teksty modlitw oraz
krzepiące świadectwa. Jest także dużo odnośni-
ków do multimediów np. do Radia Różaniec.
Można wręcz pokusić się o  stwierdzenie, że
„Nowenna Pompejańska” to nie tyle zwykła
„apka”, co mini platforma różańcowa. Co
prawda można by się przyczepić do małych nie-
doróbek funkcyjnych, ale to naprawdę drobiazgi.
Uważam, że apl ikacja Nowenna Pompejańska to
świetna inicjatywa! Ktoś włożył w nią sporo pra-
cy, a dzieło z pewnością służy dalszemu propa-
gowaniu tej zaawansowanej modlitwy
różańcowej… która w wersj i na telefon komórko-
wy staje się znacznie prostsza!

Nowenna jest dostępna w sklepie Google Play
i na App Store.

Lukasz Witkiewicz

APKI Z  WIARĄ (ODC. 1 ):
OGARNĄĆ „POMPEJANKĘ”

A co powiedzieliby ci, którym nie daje się prawa do głosu?
Wiersz ~ nienarodzona ~ Krystyi Kozłowskiej
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Torti l la kojarzy nam się z kukurydzianym plac-
kiem, ale w Hiszpanii popularna jest też torti l la
ziemniaczana. Tego przepisu nauczyl i mnie ro-
dowici Hiszpani podczas jednego z moich poby-
tów w ich kraju.
Torti l la española może być osobnym daniem al-
bo posłużyć jako dodatek – także do kanapek!
Danie jest dość proste, tanie i znakomite jako
postne menu!
Składniki na porcję na dwie osoby (na dużą
patelnię):
ok. 0,5 kg ziemnia-
ków (lub trzy duże) –
chodzi o to, by ziem-
niaki wypełniły całą
patelnię
sól do smaku
4-5 jajek
1 cebula
oliwa do smażenia
(najlepsza byłaby
z oliwa z oliwek, ale
klasyczny olej sło-
necznikowy też będzie dobry).
Ziemniaki obieramy i kroimy w plastry średniej
grubości. Również cebulę kroimy na małe kawałki.
Na rozgrzany olej wrzucamy ziemniaki i cebulę,
sol imy według uznania i dusimy na wolnym
ogniu. Ziemniaki mogą być lekko zarumienione,
ważne, by były miękkie – niech spędzą na patel-
ni ok. 1 0 – 1 5 min.
Jajka w miseczce należy roztrzepać widelcem
i dodać do miękkich ziemniaków, tak by je wy-
pełniły, ale nie zakryły. Dlatego lepiej jest dodać

mniej jajek i potem ewentualnie dołożyć kolejne,
jeśl i okaże się, że będzie taka potrzeba.
Całość pozostawiamy na małym ogniu, aby pla-
cek się ściął, lecz żeby dół się nie przypal i ł.
Gdy góra będzie w miarę ścięta, należy wykonać
najtrudniejszy manewr, a mianowicie przerzucić
nasze danie na drugą stronę. Jeśl i patelnia ma
płaską pokrywkę, to można użyć właśnie tej po-
krywki albo też przerzucić torti l lę na większy,
płaski talerz i następnie stronę nie ściętą zsunąć
na patelnię. Nie zniechęcajmy się, manewr prze-

rzucania wymaga ćwi-
czeń.
Druga strona z reguły
potrzebuje ok. 3 min. ,
aby odpowiednio się
podsmażyć.
Nasze danie jest goto-
we. Można je jeść za-
równo na zimno, jak i na
ciepło. Hiszpanie na po-
dróż wkładają torti l lę
w chleb (tak jak my ko-

tlety schabowe) albo podają jako przystawkę lub
główne danie na kolację.
Można dodać także natkę pietruszki albo kiełba-
sę podsmażoną – choć wtedy będzie mniej post-
nie, a bardziej kalorycznie.

Życzę smacznego. Adios!

Dk. Stanisław Kijewski

Tortilla española
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Kroplówka poezji

- żeby ci było lżej

W tym tygodniu kończąc 33 dniowe
rekolekcje, zawierzyl iśmy się

Jezusowi przez Maryję.
Nasza dobra wola oddania się Matce

Najświętszej jest wszystkim,
co możemy dać. Ubogie ręce mogą

ofiarować jedynie swą nędzę i miłość.
Nadzieja każe wierzyć, że Bogu zależy

tylko na naszym „tak”.
Reszty dokona najlepsza z matek

- Maryja i jej wstawiennictwo.

„Oddanie”

Na Twym ołtarzu
dziś kładę

nie sukcesy i cnoty,
ale moje ciasne serce,

żale, szemrania,
gorycz spotkań

z grzechem swoim i cudzym,
lęk, bo Ty, Panie,

możesz zrobić w mym życiu
taki porządek, po którym siebie

nie poznam.

Oddaję Ci także
kurczowe trzymanie się

nitek moich planów i wizj i ,
zachłanne pragnienia
nieświętego spokoju.

Wreszcie ofiaruję
moją wolę

przymuszonego Szymona
Cyrenejczyka.

Powiedz,
że drogą do Ciebie
jest tylko oddanie.

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym będziemy prezentować ciekawe aplikacje rel igi jne
na telefony komórkowe! Apki do modlitwy, do czytania Pisma Świętego, do oglądania
treści rel igi jnych… i inne! Bo takie mamy czasy, że z kciukiem przylepionym do ekranu
smartfona… można pogłębiać swą wiarę!

Papież Franciszek@Pontifex_pl

Maryja nie jest jedynie pomostem między nami i Bogiem.
Jest kimś więcej: jest drogą, którą Bóg przeszedł,

aby dotrzeć do nas i drogą, którą powinniśmy przebyć,
aby dotrzeć do Niego.
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