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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

Maria Magdalena zobaczyła 
pusty grób i przestraszyła się. 
„Zabrano Pana z grobu i nie 

wiemy, gdzie Go położono”. Zapo-
mniała o obietnicy zmartwychwstania. 
W tym momencie widziała tylko pusty 
grób. Trudno sie temu dziwić, prze-
życie Wielkiego Piątku było bardzo 
mocne a Duch Święty nie był jesz-
cze zesłany i pusty grób był znakiem 
śmierci, pustki i zawiedzionych na-
dziei. Inaczej powinno być z nami. Dla 
chrześcijan pusty grób to znak radości 
i zmartwychwstania, a więc życia. 
 Zmartwychwstanie Jezusa nie 
może być dla nas tylko faktem histo-
rycznym. Jezus zaprasza nas, aby 
z Jego Zmartwychwstania uczynić 
fundament naszego życia, naszej 
codzienności. Jezus jest Panem 
przez swoje Zmartwychwstanie.  To 
dzięki zmartwychwstaniu Jezus jest 
także moim Panem, króluje w mojej 
osobistej historii życia, chociaż zbyt 
często i zbyt łatwo odbieram Mu to 
królowanie. Siła naszej wiary w Jego 
Zmartwychwstanie sprawia, że daje-

my Jezusowi dostęp do naszego serca, do na-
szego życia. To dzięki wierze w Jego Zmartwych-
wstanie, Jezus może nas przemieniać i nadawać 
nowy sens naszemu życiu.
 Jezusa znajdują ci, którzy Go szukają i chcą 
znaleźć. Trzeba jednak pozwolić Mu się prowa-
dzić w każdej sytuacji naszego życia. Przycho-
dzimy dzisiaj do grobu. Stajemy obok tego gro-
bu, widzimy, że jest pusty, czytamy świadectwa 
o zmartwychwstaniu. I co? Czy jesteśmy gorsi 
od umiłowanego ucznia Pańskiego? Czy rozu-
miemy mniej? Czy mniej widzimy? Nie, mniej 
nie widzimy. Co najwyżej nie wszystko chcemy 
zobaczyć. Bo często zmartwychwstanie jest nie-
wygodne. Bo wymaga za wiele. Bo każe żyć ina-
czej. Wiara w zmartwychwstanie zmienia życie 
tego, który w nie wierzy. I jeśli nie ma zmiany to 
raczej nie ma wiary. Jak dojść do tej wielkanoc-
nej wiary w zmartwychwstanie? Jak uczynić ją 
centralnym punktem życia? Jak w codzienności 
dawać świadectwo o Zmartwychwstałym? Od-
powiedź na te pytania można znaleźć w Liście 
św. Pawła Apostoła do Kolosan: „Jeśliście razem 
z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie 
tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus 
zasiadając po prawicy Boga.” Szukajmy zatem 
tego co jest w górze, zakochajmy się w Chrystu-

sie, uwierzmy, ze Jego Zmartwychwstanie nie 
było tylko efekciarskim trikiem, ale zapowiedzią 
naszego zmartwychwstania i zaproszeniem do 
prawdziwego życia w Bogu.
 Jest taka opowieść, w trochę innej formie 
przedstawiłam ją w którymś z wcześniejszych 
rozważań, ale warto ją przypomnieć. W jednej 
z parafii, proboszcz pracujący tam od lat nie 
umiał sobie poradzić z obojętnością i słabą wia-
rą swoich parafian. Jego kazania nigdy nie były 
doceniane, jego działania zawsze krytykowano, 
jego pracę lekceważono, a i z upomnień się 
śmiano. Zniechęcony wieloletnimi wysiłkami 
w pewną wielkanocną niedzielę powiedział 
najkrótsze kazanie: „Chrystus naprawdę zmar-
twychwstał, tylko, że wy i tak w to nie wierzycie! 
I dlatego nigdy nie zmartwychwstaniecie”.
 A jak jest z nami? Czy my naprawdę wie-
rzymy w zmartwychwstanie Chrystusa? W tym 
świecie zagmatwania i niejasności, wyznajmy 
jak pierwsi chrześcijanie: Chrystus zmartwych-
wstał! – prawdziwie zmartwychwstał! Bądźmy 
pewni Bożego fundamentu. Budujmy na nim 
z zaufaniem, a On będzie nas zmieniał dla swo-
jej chwały, przemieniając nas tu i teraz oraz dla 
życia w przyszłym świecie.

Grażyna Karwowska

Świadectwo kobiet, Apostołów, pusty grób Pański w sposób szczególny przemawiają do nas. 
W sercu strwożonym niepewnością, rodzi się nadzieja nowego życia. Słowo Boże się wy-
pełnia, Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział. Pokonana śmierć, największa broń szatana. 
Brama do raju, otwiera się w Chrystusie zmartwychwstałym. Rozbrzmiewa radosne Alleluja! 
Jest ratunek dla każdego człowieka. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 10,34a-37-43); 
(Ps 118,1-2.16-17.22-23); 
(Kol 3,1-4); SEKWENCJA; 
Aklamacja (1 Kor 5,7b-8a); 
(J 20,1-9);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Jana (20, 1-9) 

NUMER 415 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego • 4 kwietnia 2021 r.

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona 
Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, 
idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do 
wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.

PUSTY GRÓB

ROZPAKUJ SKARB
ROZPAKUJ SKARB
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„WSZYSTKO POSTAWIŁEM 
NA MARYJĘ…”, 
czyli myśli kardynała Wyszyńskiego o Matce Bożej

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Dzień Świętego Józefa  
W diecezji kaliskiej podjęto działania, aby 
dziewiętnasty dzień każdego miesiąca de-
dykować św. Józefowi i aby taka praktyka 
została upowszechniona w całej Polsce.  
Bezpośrednią inspiracją do tego, aby podjąć 
zintensyfikowane działania był dekret Peniten-
cjarii Apostolskiej dotyczący odpustów w Roku 
św. Józefa. Wskazano w nim, że można uzy-
skać taki odpust w każdą środę oraz każdy 
19. Dzień każdego miesiąca. Święty Józef jest 
patronem mężczyzn, rodzin, oraz Kościoła ka-
tolickiego.

Instrumenty dla Boliwii
„Muzyka, która otwiera serca” - tak nazywa 
się akcja, której celem jest zakupienie in-
strumentów muzycznych dla ubogich, ale 
zdolnych boliwijskich dzieci. Projekt realizują 
świeccy misjonarze ze Szczecina, a firmuje  
o. Piotr Nawrot, werbista, który uratował indiań-
skie manuskrypty sprzed stuleci, tym samym 
przywracając światu zapomnianą muzykę. Pra-
cuje od 40 lat w Boliwii, tworzy chóry i pomaga 
kształcić muzycznie uzdolnione dzieci. Kontakt: 
Przemysław Landowski, tel. 790 494 212.

„Wielkie rodziny” w TVP  
„Wielkie Rodziny” to 10-odcinkowy serial 
dokumentalny ukazujący codzienne życie 
niezwykłych ludzi – rodzin wielodzietnych. 
To pierwszy serial wyprodukowany na zlecenie 
TVP. To wyjątkowa seria, w której poznamy 
trzydziestu siedmiu bohaterów, a ten trzydzie-
sty ósmy urodzi się na naszych oczach! Dzięki 
„Wielkim rodzinom” przekonamy się, że jedyną 
motywacją, jaką kierują się rodzice, żeby mieć 
dużą rodzinę, jest MIŁOŚĆ.  Dokument oglą-
dać można od 15 marca w każdy poniedziałek 
o godz. 20:10, powtórki w soboty po godz. 
13:00 i online na VOD TVP. 

Nowa książka papieża
„Życie Ducha. Bóg przemawia do serca 
człowieka” – pod takim tytułem 6 kwietnia uka-
że się książka zawierająca refleksje Papieża 
Franciszka dotyczące życia duchowego. Pu-
blikacja zawiera słowa papieża wybrane z jego 
publicznych wypowiedzi i dokumentów. Książ-
ka nie jest jedynie zbiorem refleksji, ale czymś 
na kształt podręcznika teologiczno-duchowe-
go, którego celem jest doprowadzenie nas do 
żywej relacji z Ojcem, przez Jezusa w Duchu 
Świętym.

„Wieczór przynosi przerażenie, lecz nim 
nadejdzie poranek, wszystko mija.” – obiecu-
je nam Księga Izajasza (Iz 17,14). Tak było 
w życiu Apostołów. Trauma Wielkiego Piątku 
przeorała ich wiarę. I w naszych biografiach 
bywa tak, że (duchowo i psychicznie) „uderza-
my czołem o krawężnik”. Wtedy na szczęście 
jest Matka… W kolejnym odcinku cyklu naszej 
Parafianki – parę słów o smutku, który za po-
średnictwem Maryi… może przemienić się w 
radość!

„Radość Matki Chrystusowej przepla-
ta się z niepokojem i cierpieniem. Musiała 
przeżyć tragedię Kalwarii, ale smutek Maryi 
odmienił się w radość Zmartwychwstania. 
I nasze smutki odmienią się kiedyś w ra-
dość.” (kardynał Wyszyński) 

Radość, niepokój, cierpienie - te oraz wiele 
innych emocji i odczuć towarzyszą człowiekowi 
od zarania dziejów i przeplatają się ze sobą. 
Tak było i w życiu Maryi.  

Cierpienie stało się też narzędziem na 
drodze osobistego uświęcenia Kardynała Wy-
szyńskiego. Prymas Tysiąclecia przeżył śmierć 
matki, wojny, głód, ciężkie choroby i doświad-
czenie więzienia… Ale i wiele radosnych chwil, 
chwil pełnych nadziei. Kardynał mówił: „Za-
wsze, gdy szczególnie ciężko, gdy ciemności 
ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie, gwiazdy 
zaś nie dają światłości, trzeba wszystko odda-
wać Maryi”. Maryja to Kobieta i Matka, w której 
życiu nie zabrakło ani cierpienia, ani chwały, 
ani smutku, ani radości...

Za doktorami teologii należy wskazać, że 
pełna i prawdziwa radość ma swoje źródło w 
Bogu i Jego łasce: Bóg i Jego łaska jest ra-
dością i sprawia radość. Oznacza to, że tylko 

człowiek wiary, żyjący w łasce, może być zdol-
ny do prawdziwej radości. Jezus mówi, że Jego 
pragnieniem jest, aby radość moja w was była 
i aby radość wasza była pełna (J 15, 11). Bóg 
jest najwyższym dobrem i tylko On może dać 
człowiekowi pełnię szczęścia. Radość chrze-
ścijanina ma swój początek w przekonaniu, że 
dzięki Bożej łasce uczestniczy on w zbawieniu. 
Podczas Zwiastowania Maryja usłyszała słowa 
anioła: Raduj się łaski pełna (Łk 1, 28). Jej ra-
dość wynikała z faktu, że została Ona napeł-
niona bliskością Boga i Jego nadzwyczajnymi 
darami, a łaska zbawienia rozleje się na całą 
ludzkość przez Tego, którego poczęła.

Drodzy Bracia i Siostry, dzielmy się naszą 
radością, naszymi trudami i wszystkimi naszy-
mi radościami z Maryją i z Jezusem i oddawaj-
my Im je. Gdy życie nie szczędzi nam cierpień i 
niepokojów, dziękujmy za nie Panu, składajmy 
je Mu przez ręce i Serce Maryi, a dana nam 
będzie wielka radość.

Agnieszka Szymajda

Drodzy Bracia i Siostry, 
dzielmy się naszą 

radością, naszymi trudami 
i wszystkimi naszymi radościami 
z Maryją i z Jezusem 
i oddawajmy Im je. 
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ROZPAKUJ 
SKARB 
W zeszłym roku świat stanął i się za-

chwiał. Po pandemii i światowym 
lockdownie przyszedł kryzys, a zaraz 

potem niepokoje społeczne. Nie ustaje przy 
tym frontalny atak ideologii gender i LGBT. 
W efekcie normalna i tradycyjna rola mężczyzn 
i kobiet jest pracowicie kwestionowana i elimi-
nowana. I kiedy wydaje się, że świat będzie 
dalej się chwiał, bo podważane są podstawy 
naszej cywilizacji, pojawiają się dobre wiado-
mości. Okazuje się, że Pan Bóg przygotował 
nam na ten niełatwy czas niesamowity skarb, 
który… wciąż czeka nierozpakowany.

Cóż za prorocze natchnienie! W maju 2019 
roku do papieża Franciszka dotarł list z propozy-
cją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku 
św. Józefa. Ojciec święty spełnił tę prośbę. 

A my  mamy aktualnie rok św. Józefa!

Kim jest autor listu? Może najpierw, kim był?
Kiedyś Donald H. Calloway był uzależnio-

nym od narkotyków dilerem związanym z mafią. 
Ale pewnego razu wpadła mu w ręce książka 
o objawieniach maryjnych. I tak się zaczęło 
jego radykalne nawrócenie. 

Obecnie ks. Donald H. Calloway ze zgro-
madzenia Marianów jest gorącym czcicielem 
św. Józefa. I to on napisał 33-dniowy program 
zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który 
swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofia-
rowania się Jezusowi przez Maryję według św. 
Ludwika de Montfort. 

Skąd ten pomysł, skoro zawierzamy się już 
Matce Bożej? Dlaczego mamy jeszcze powie-
rzać się św. Józefowi? Ano chodźby dlatego, 
że sama Maryja pragnie abyśmy poświęcili mu 
życie!

Ale też dlatego, że dziś potrzebne nam na-
prawdę mocne wsparcie. 

Nigdy bowiem małżeństwo i rodzina nie 
były atakowane jak teraz. Dlatego też XXI wiek 
ma należeć do Św. Józefa, który każdą rodzinę 
i każdy dom ma za zadanie uczynić duchowym 
Nazaretem. Wielu też mistyków i świętych za-
powiadało, że Św. Józef stanie się patronem 
ostatecznej walki o Kościół. Liczne proroctwa 
ogłaszają niezwykle ważną rolę opiekuna Pana 
Jezusa – od objawień w Cotignac, przez jego 
pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie, 
aż po współczesne wizje z Itapirangi.

Poświęcenie temu świętemu, to potężna 
broń w walce duchowej, a skuteczność opie-
ki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw 
wiernych. Czas sięgnąć po ten cenny skarb tu 
i teraz. 

Święty Józef w Bliznem
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 

25 marca, po 33 dniach rekolekcji, dziesiątki 
parafian oddało swoje życie Maryi. Inicjatywa 
oddania się Maryi w niewolę miłości, która swo-
im zasięgiem obejmuje coraz więcej wiernych 
w Polsce i na świecie już po raz drugi miała 
miejsce w naszej parafii.

Teraz nadszedł czas na poświęcenie się 
św. Józefowi. Przygotowanie do konsekracji 
potrwa 33 dni i rozpocznie się w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego, tak aby Akt poświecenia 
się św. Józefowi złożyć we wspomnienie MB 
Fatimskiej, to jest 13 maja. Będzie to indywi-
dualne przygotowanie na podstawie książki 
„Konsekracja św. Józefowi”. Konsekracja, to 
po prostu poświęcenie.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie (pierw-
sza środa miesiąca) 7 kwietnia, po Mszy Św. 
wieczornej. Będzie to spotkanie organizacyjne, 
kiedy będzie można kupić też książkę. Reko-
lekcje będziemy odprawiać indywidualnie, ko-
rzystając z tekstów zawartych w książce Do-
nalda H.Callowaya. Mimo, że to dość obszerna 
lektura, to napisana  jest prosto i przejrzyście.

W czasie rekolekcji, przewidziane jest 
jeszcze jedno spotkanie, 30 kwietnia, w wigilię 
uroczystości św. Józefa Robotnika.

Czy warto powierzyć się św. Józefowi?
Wystarczy pomyśleć, że Bóg oddał swoje-

go Syna i jego Matkę właśnie pod Jego opiekę.
Jakim zatem musiał być niesamowitym 

człowiekiem!
A teraz jest świętym człowiekiem.

Łukasz Witkiewicz

KRÓTKA LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Patronie zaskoczonych niespodzianą wieścią, 
co przerasta jak drzewo wiele niższe trawy 
 - módl się za nami
Patronie zmęczonych daremnym stukaniem  
do ciepłych domów, drzwi pozamykanych,
Patronie uciekających po nocy pośpiesznie 
i wygnańców, co żyją latami wśród obcych,
Patronie zatroskanych o przyszłość swych 
dzieci,
Patronie strwożonych, tak jak Ty, proroctwem,
Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie po-
godnych, ze spracowanymi, biednymi rękami, 
bezsłownie wiernych,
Patronie łagodny,

Święty Józefie - módl się za nami!

 Weź udział w 33-dniowych
INDYWIDUALNYCH
 REKOLEKCJACH
konsekracji św. Józefowi

 

Pan Bóg daje nam ogromne 
wsparcie w walce duchowej 
w dzisiejszych niełatwych 
czasach. 
Weź udział w 33-dniowych 
rekolekcjach indywidualnych
i poświęć się św. Józefowi, 
patronowi 2021 roku. 

KIEDY? 
    7 kwietnia, Pierwsza Środa Miesiąca: spotkanie wprowadzające 
    11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego: start ćwiczeń duchowych w domu 
    30 kwietnia, wigilia uroczystości św. Józefa Rzemieślnika: czuwanie modlitewne 
    13 maja, Matki Bożej Fatimskiej: konsekracja

GDZIE?
W Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem

JAK?
Zapisz się - w zakrystii lub mailowo (redakcja.objawieniepanskie@gmail.com) 
lub przez Messengera parafii; 
Zamów książkę Konsekracja św. Józefowi ks. Donalda H. Callowaya – sam lub u organizatorów 
Zacznij rekolekcje indywidualne z 33-dniowym programem zawierzenia się Opiekunowi 
Zbawiciela

www.objawieniepanskie.waw.pl              www.facebook.com/Par.Obj.Pan.Blizne
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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.  04.04 - Niedziela Zmartwychwstania  
Pańskiego, Msze św.: 6.00; 9.00; 10.30; 
12.00; 16.30; 18.00. osiem początkowych 
dni Okresu Wielkanocy stanowi oktawę 
Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości 
Pańskie. 

2.  Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia,  
codziennie 15 minut przed Mszą św. o g. 18.00

3.  05.04 - poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 
porządek Mszy św. 9.00; 10.30; 12.00; 18.00, 
zbiórka do puszek na KUL

4.  07.04 - środa, po Mszy wieczornej spotkanie 
przygotowujące do zawierzenia św. Józefowi

5.  09.04 - piątek w oktawie Wielkanocy, można 

spożywać pokarmy mięsne
6.  11.04 - Niedziela Miłosierdzia, taca na 

Caritas
7.  W związku z rokiem św. Józefa, w naszej parafii 

powstała inicjatywa, aby zawierzyć się, konse-
krować, św. Józefowi. Maryja pragnie, abyśmy 
poświęcili się św. Józefowi, Serca Jezusa, 
Maryi i Józefa są zjednoczone. Przygotowanie 
do konsekracji potrwa 33 dni i rozpocznie się 
w Niedziela Miłosierdzia, tak aby Akt poświe-
cenia się św. Józefowi złożyć we wspomnienie 
MB Fatimskiej, to jest 13 maja. Będzie to indy-
widualne przygotowanie na podstawie książki 
„Konsekracja św. Józefowi”.

Alleluja!
Niech Zmartwychwstały Jezus, Wyprowadzi nas 
z naszych grobów egoizmu i zamknięcia w sobie, 
A Jego Słowo, towarzyszące nam każdego dnia, prowadzi nas 
do codziennego odkrywania nowości naszego życia.
       Księża


