
TYGODNIK PARAFIALNY NR 421

Ż
Y

Ć
 S

Ł
O

W
E

M
 B

O
Ż

Y
M

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

innych. Ona uczy skruszone dzieci, by ufały, 
że tylko głębia pokory przyzywa głębię Mocy 
Ducha Świętego. Może zatem w czasie no-
wenny przed Świętem Zesłania Ducha Świę-
tego powinniśmy dobrze przeżyć sakrament 
spowiedzi, spokojnie uznać swoją małość 
i wzbudzić ufność w pomoc Bożą.
 
 Dzisiejsza uroczystość ukazuje też drogę 
do wielkości, drogę, jak mówi drugie czyta-
nie, dojścia do „człowieka doskonałego, do 
miary wielkości według Pełni Chrystusa”. Tu 
otwiera się horyzont niebywały! Osiągniemy 
kiedyś pełnię, będziemy cieszyć się z prze-
bytej drogi. Podziękujemy za każdy cierń, 
utrudzenie i ból. Nasze serce będzie zaspo-
kojone w Panu! Potrzeba tylko i aż jednego 
– wiary w Jezusa. „Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony” - mówi w Ewangelii Jezus. 
Mocne to słowa i potraktujmy je poważnie. 
Życie wiarą nie oznacza  jednokrotnego mo-
mentu „uwierzenia” w Boga, ale jest pasmem 
naszych czynów, które powinny potwierdzać 
nasz chrzest. Ale nie jesteśmy sami. Nawet 

Dziś obchodzimy Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskie-
go i nasze oczy koncentrują 

się na niezwykłym odejściu Jezusa 
na obłokach do nieba. Ale to nie 
sensacyjność tego wydarzenia 
jest najważniejsza, lecz przesła-
nie Pana, które zostawia uczniom. 
„Gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami (…) aż po krańce 
ziemi.” Wszędzie słyszymy, że po-
winniśmy być świadkami Chrystu-
sa. Tylko, czy zwróciliśmy uwagę, 
że wpierw mamy stać się miesz-
kaniem dla Ducha Świętego? Kto 
z ludzi najpełniej otworzył się na 
łaskę daru zesłania Trzeciej Oso-
by Trójcy Świętej? Miesiąc maryj-
ny podpowiada: Maryja. To Ona 
wskazuje, że potrzeba nam posta-
wy uniżenia, wdzięczności i życia 
w Prawdzie, by Duch Święty mógł 
tak przemienić nasze życie, by sta-
ło się pięknym świadectwem dla 

jeżeli teraz nie jesteśmy w stanie znieść pew-
nych prawd, ale jesteśmy na drodze wiary 
i nie skreślamy Boga, to Duch Prawdy ma 
moc doprowadzić nas do całej prawdy. Czyli 
nie bójmy się, mamy prawo do pytań, nawet 
zwątpień, ale ceńmy sobie Prawdę.
 
 Co może stać się udziałem ludzi wie-
rzących, świadczących o Bogu? „Złe duchy 
będą wyrzucać”. Nie tylko Ojciec Pio swoją 
bezkompromisowością i darem jednania ludzi 
z Bogiem w sakramencie pojednania mógł 
przeganiać szatana. Również ludzie skrom-
ni, kochający cierpiących bliźnich sponie-
wieranych przez grzech, oddalenie od Boga, 
mogą pomóc im w przeciwstawieniu się złu. 
Zły duch odchodzi, gdy my z mocą Bożą mo-
dlimy się, cierpliwie i życzliwie rozmawiamy 
z innymi, którzy się w życiu gubią. Ileż mocy 
ma uśmiech do znękanej koleżanki w pracy, 
ile zdziałać może ucałowanie stóp rzucającej 
obelgi dziewczyny z tęczową flagą! „Pan bę-
dzie wspóldziałał” z nami „i potwierdzał naukę 
znakami”. 

Anna Bielawska

Idźcie i głoście Ewangelię. To jest najważniejsze zadanie chrześcijan, bez względu na nasze 
słabości, niemożności. To w naszych słabościach, może objawić się moc Boga. On da nam 
Ducha Świętego i Jego moc będzie kształtować nas, a poprzez nas tych, do których nas 
posyła. On wierzy w nas, że pozwolimy włożyć sobie do serca tę moc Słowa i zrozumiemy 
sposób Jego działania.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 1,1-11); 
(Ps 47,2-3.6-9); 
(Ef 4, 1-13); 
Aklamacja (Mt 28, 19a. 20b); 
(Mk 16, 15-20);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Marka (16, 15-20) 

NUMER 421 • Wniebowstąpienie Pańskie • 16 maja 2021 r.

Jezus rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki 
towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci od-
zyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które 
jej towarzyszyły.

„DOJDZIEMY DO JEDNOŚCI WIARY”

ZADBAJ O SWOJĄ CÓRKĘ
KOMUNIE ŚWIĘTE W BLIZNEM
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Zadbaj o swoją córkę 
w sobotę 22 maja w naszym kościele 
Tego dnia zapraszamy na warsztaty pt. „Mama córce - kobieta kobietce”, aby Wasze córki bezpo-
średnio od Was mogły dowiedzieć się o pięknych kobiecych sprawach 

Panią Kasię Segeth-Boniecką można spotkać w każdy poniedziałek w zaciszu domu parafialnego 
- w naszej Poradni rodzinnej. Pomaga tam małżonkom i narzeczonym w sprawach związanych 
z płodnością oraz w rozwiązywaniu różnych trudności.
Pani Kasia jest certyfikowaną nauczycielką metod naturalnego planowania rodziny (w ramach 
Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska według metody prof. J. Rötzera).
Teraz poprowadzi u nas wartościowe warsztaty, które są kierowane do mam dziewczynek w wieku 
10-12 lat. Warsztaty mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy mamy i córki na tematy 
związane z płciowością i dojrzewaniem. Ich celem jest tak wesprzeć mamę (bądź bliską ciocię, 
mamę chrzestną) 10-12 letniej dziewczynki, by porozmawiała ze swoją córką wchodzącą w okres 
dorastania:
– o tym, jak będzie zmieniało się jej ciało, 
– o pojawieniu się pierwszej miesiączki, 
– higienie, 
– pięknie funkcjonowania kobiecego cyklu, 
– dojrzewaniu i płodności. 

Przy tworzeniu zestawu materiałów edukacyjnych i metodyki pracy postawiono na merytorykę 
przekazu i atrakcyjność formy, aby pomóc mamie zachwycić córkę pięknem jej własnej kobiecości.

Warsztaty odbędą się 22 maja w godz. 9-14.  Koszt warsztatów to 160 zł. 
Cena zawiera w sobie piękne i rzetelne materiały dydaktyczne dla Mamy i Córki.
Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie https://mamacorce.iner.pl/
FB: Mama córce, kobieta kobietce. 

Zapisy odbywają się pod adresem: mamacorcewarsztaty@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!
Jeśli to nie my przekażemy swoim córkom wiedzę o płciowości, z pewnością znajdzie się wielu 
chętnych, by zrobić to za nas…

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Nowi diakoni
Pięciu kleryków Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie przyjęło w sobotę 15 maja święcenia 
diakonatu. W gronie tym znajdą się alumni: 
Piotr Kostrzewa, Łukasz Krymel, Bartosz 
Marciniak, Szymon Migalski i Paweł Skow-
ron. Najmłodsi mają 25 lat a najstarszy 47 lat. 
Przy okazji warto przypomnieć, że posługu-
jący w naszej parafii dk. Stanisław Kijewski 
przyjmie święcenia kapłańskie 29 maja. 

Franciszek o zamachu
Papież Franciszek nawiązał podczas śro-
dowej audiencji ogólnej do 40. rocznicy 
zamachu na Jana Pawła II. „To wydarzenie 
uświadamia nam, że nasze życie i dzieje 
świata są zawsze w ręku Boga” - mówił Fran-
ciszek w czasie audiencji na dziedzińcu św. 
Damazego w Pałacu Apostolskim. Papież 
przez ostatnie miesiące mógł korzystać wy-
łącznie z transmisji wyłącznie internetowych. 
Po raz pierwszy od 28 października audiencja 
ogólna miała miejsce z udziałem wiernych na 
dziedzińcu św. Damazego. 

Wystawa w Zamku 
W 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły 
Zamek Królewski w Warszawie zapra-
sza na wystawę „Arcydzieła z Watykanu. 
Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II”, 
którą można zwiedzać w Zamku Królew-
skim w Warszawie do 13 czerwca 2021 r. 
Koncepcję wystawy oparto na opowieści 
biograficznej Karola Wojtyły i późniejszym 
papieskim nauczaniu, skierowanym do Pola-
ków podczas pielgrzymek Ojca Świętego do 
Ojczyzny. Na ekspozycji zostało zaprezento-
wanych siedem arcydzieł, specjalnie użyczo-
nych dla Zamku Królewskiego przez Muzea 
Watykańskie, które dotychczas nie były eks-
ponowane w Polsce.

Kościół przeciw mafiom 
W Watykanie powołano grupę roboczą, 
która przygotowuje ekskomunikę dla 
członków mafii. Decyzja o jej powstaniu 
zbiegła się w czasie z beatyfikacją Rosaria 
Livatino, sycylijskiego sędziego, ofiary mafii. 
Członkami grupy są przede wszystkim Wło-
si, jednakże przewidziane są konsultacje 
z episkopatami na całym świecie, bo chodzi 
tu o wypracowanie nauczania dla Kościoła 
powszechnego. Kościół od dawna potępia 
działalność mafii. Historyczne jest w tym 
względzie przemówienie św. Jana Pawła II 
w 1993 r. na Sycylii, które powszechnie jest 
uważane za publiczną anatemę mafiosów 
całego świata.

Parafialna poradnia rodzinna jest czynna w poniedziałki w godzinach 19:30-21:00.
Na spotkania można umawiać się pod numerem telefonu 604-945-631 
(rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00).
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KOMUNIE
ŚWIĘTE 
W BLIZNE

Sakrament Pierwszej Komunii Świętej to 
bardzo ważny moment w życiu religijnym każ-
dego młodego katolika. 

W tym roku Proboszcz, ksiądz Marian 
Rowicki, zaproponował rodzicom różna opcje 
– zorganizowanie komunii w maju, w małych 
grupkach, zgodnie z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa lub przeniesienie uroczystości 
na czerwiec. 

Msze święte były bardzo uroczyste. Schola 
uświetniła uroczystości swoim śpiewem.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiąt-
kowe obrazki w wizerunkami św. Józefa.

W Białym Tygodniu dzieci codziennie cho-
dziły na Mszę świętą i Nabożeństwo Majowe. 
Każdy dzień poświęcony był jakiemuś wyda-
rzeniu m.in.: odnowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych, oddanie się Matce Bożej. Był też dzień 
misyjny, gdy dzieci odpowiedziały na apel pa-
pieża Franciszka i podzieliły się swoim darem 
komunijnym z dziećmi z krajów misyjnych.

KOMUNIA ŚWIĘTA 
8 MAJA 2021

KOMUNIA ŚWIĘTA 
9 MAJA 2021
GODZINA 10.30

KOMUNIA ŚWIĘTA 
9 MAJA 2021

GODZINA 12.00
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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.

ANTYNOWOTWOROWA KURACJA 
dla ciała i… duszy (17-23 maja)
Polecamy Tydzień postu wg św. Hildegardy z Bingen w Borzęcinie!
oraz udział w atrakcyjnym konkursie
„Chwalcie Boga w waszym ciele” – pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian (1 Kor 6,20).
Chrześcijanin to ktoś, kto szanuje zdrowie, leczy się, dobrze je… Zrównoważona troska o ciało 
podoba się Panu Bogu.

Już w ten poniedziałek (!) w Centrum Misji Afrykańskich, czyli w oazie spokoju w Borzęcinie 
rusza tygodniowy turnus z postem wg św. Hildegardy, niemieckiej mistyczki z XII wieku:
–  bez uczucia głodu!
–  z posiłkami opartymi na leczniczym orkiszu!
–  oraz z cennymi hildegardowymi ziołami (takimi jak np. galgant i bertram) i innymi składnikami 

wspomagającymi oczyszczanie organizmu 

W programie m.in.:
–  konsultacje lekarskie
–  wykłady
–  „pół godziny dla wątroby”, czyli odpoczynki regeneracyjne
–  wieczór przy gaszonym winie… 
–  a także przerwy na kawę orkiszową i herbatę z kopru włoskiego... 
Codziennie w południe możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej.
Dieta wg św. Hildegardy działa antynowotworowo, 
antyalergicznie, zmniejsza poziom cholesterolu we 
krwi, podnosi witalność! 

PS. Warto zajrzeć na stronę CMA na Facebooku. Został tam ogłoszony 
atrakcyjny konkurs… Do wygrania jest weekendowy pobyt w Centrum 
Misji Afrykańskich 
dla 2 osób, ze wstępem do Strefy Relaksu…

1.  16.05 - niedziela, uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego, nabożeństwo majowe  
o g. 17.30, kończy się okres Komunii św. wiel-
kanocnej, po Mszy św. wolontariusze zbierają 
na pomoc Nikodemowi Wasilewskiemu,  
14 miesięcy, rdzeniowy zanik mięśni, potrzeb-
na droga pomoc medyczna

2.  17.05 - poniedziałek, uroczystość św. 
Andrzeja Boboli, patrona polski i metropolii

3.  22.05 - sobota, o g. 20.00 czuwanie przed 
zesłaniem Ducha Świętego, Eucharystia  
w rycie Neokatechumenalnym


