
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo, związek kobiety i męż-
czyzny, oparte jest na Bożej miłości, która nigdy się nie kończy. Z niej czerpie siłę do
przezwyciężania wszelkich trudności. To Bóg jest gwarantem trwałości małżeństwa. Je-
żeli oboje z wiarą zwracają się do Boga w przeciwnościach, otrzymują pomoc, która
umacnia ich w budowaniu miłości. Potrzeba nam zaufania dziecka, które czuje się bez-
pieczne, wpatrując się w Ojca. Bóg w każdej chwili czuwa nad nami.

amiętam żywo rozmowę z pewnym
starszym panem w pociągu zmie-
rzającym do Krakowa. Przyjem-
nie było konwersować z tym

uprzejmym mężczyzną. Głęboko mnie
jednak zasmuciła jedna kwestia, którą
ów człowiek poruszył. Bardzo cieszył się
„nową” sytuacją, gdy nawet w Polsce
zdarza się już, że małżeństwa niesakra-
mentalne mogą przystępować do komu-
ni i bez zmiany swojego życia. „Jakie to
szczęście!” - podsumował. Przejęłam
się tym i modli łam za tego człowieka.
Jeśl i nawet nie jest tak w świetle doku-
mentów Kościoła, to dlaczego tak ludzie
myślą?

Dziś Jezus w Ewangeli i nie pozo-
stawia wątpl iwości, czym jest cudzołó-
stwo. „Kto oddala żonę swoją, a bierze
inną, popełnia cudzołóstwo względem
niej. I jeśli żona opuści swego męża,
a wyjdzie za innego, popełnia cudzołó-
stwo” (Mk 1 0, 1 1 -1 2). Nauczyciel dodaje
też, że małżonkowie są jednym ciałem.
Czy zdrowy człowiek zadaje ból własne-
mu ciału? To pytanie stawia w listach
św. Paweł. Przez rozwód cywilny ludzie
zadają sobie głębokie rany. Są jeszcze
inni, którzy bardzo cierpią. To dzieci roz-
wiedzionych rodziców. Chrystus prosi
w dzisiejszym Słowie, by nie przeszka-

dzać dzieciom w przychodzeniu do Niego.
Mamy w otoczeniu, z pewnością, wielu

znajomych, bądź krewnych, których rodzice
się rozwiedl i . Możemy zaobserwować, że
najczęściej trauma z dzieciństwa, tak wpływa
na ich osobiste życie, że sami nie chcą za-
wierać małżeństw. Rozwiedzeni rodzice
„przeszkadzają” swym dzieciom w przyjściu
do Boga, gdyż sami oddalają się po rozwo-
dzie od życia sakramentalnego, a także po-
ciągają swoje dzieci do takiego

zdystansowanego od Kościoła sposobu funk-
cjonowania. Czego uczą nas Słowa z czytań,
które nie tylko są napomnieniem, ale zawsze
niosą nadzieję i światło? Zwróćmy uwagę na
czytanie z Listu do Hebrajczyków. Jezus -
mówi św. Paweł- wielu synów doprowadza
do chwały, ale warunkiem jest podążanie za
przewodnikiem udoskonalonym przez cier-
pienia. Czy mamy świadomość, że trudne
chwile, nawet lata, w życiu małżeńskim, mo-
gą przyczynić się do powstania perły wiary

w Boga i umocnienia miłości małżeńskiej?
Współcześni młodzi zbyt szybko odrzucają
trud w relacjach, nie wiedząc, jaką moc daje
też sakrament. Gdyby ci, którzy są rozczaro-
wani współmałżonkiem, zranieni, zniechęce-
ni, przybiegal i cierpl iwie do Jezusa,
ofiarowując swój ból Bogu, modląc się o ule-
czenie miłości, doznal iby ogromnego wspar-
cia. Trwanie przy Bogu w kryzysie pomaga
otworzyć się najpierw na prawdę o sobie. My
nie jesteśmy idealni, więc nabywamy współ-
czucia do szarpiącego się w grzechach
współmałżonka. Bóg dodaje łaskę i stajemy
się powoli spokojniejsi , cierpl iwsi, wybacza-
jący. W końcu nieraz małżeństwo odzyskuje
siebie nawzajem, odkrywając przy tym dzia-
łanie Boże w swoim życiu. To nie jest tylko
walka o serce „drugiej połowy”, ale o odkry-
cie relacj i z samym Bogiem, źródłem Miłości.

„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego”. Małe
dziecko słysząc rodziców zabraniających mu
czegoś lub chcących powstrzymać go przed
niebezpiecznym działaniem, często płacze,
ale jednak okazuje posłuszeństwo. I my po-
winniśmy, jak dzieci, okazać ufność Bożym
przykazaniom, które uczą nas wierności
w małżeństwie, mimo że coś może boli . To
cierpienie ma moc nas udoskonal ić

Anna Bielawska

Z  EWANGELII według św. Marka (1 0, 2-1 6; fragment)
Przystąpil i do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytal i Go, czy wolno mężowi
oddal ić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?» Oni rzekl i : «Mojżesz
pozwolił napisać l ist rozwodowy i oddal ić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy
się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co
więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!» W domu uczniowie raz jeszcze pytal i
Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo wzglę-
dem niej. I jeśl i żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

Ks. Marian RowickiCZYTAN I A N I EDZ I ELN E :
RD Z 2 , 1 8 - 2 4 ;
P S 1 2 8 ( 1 2 7 ) , 1 B - 2 . 3 - 4 . 5 - 6 ;
H B R 2 , 9 - 1 1 ;
M K 1 0 , 2 - 1 6

W PAŹDZIERNIKU ODPALAMY ARMATĘ: RÓŻANIEC
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE ŚWIĘTYM (NOWY CYKL!)

redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie

numery EPIFANII razem z  epifankiem)

„Mama córce - kobieta kobietce” w Bliznem (vol. 2) !



Trwa proces beatyfikacyjny Francuzki,
Magdaleny Delbrel, urodzonej w 1 904 roku.
Czas I wojny światowej bardzo mocno odci-
snął się na dorastającej dziewczynie. W wie-
ku 1 7 lat pisze porażające w swym
radykal izmie wypracowanie szkolne. „Bóg
umarł. Jeśli to prawda, to należy jasno stwier-
dzić, że nie można żyć dalej tak, jakby Bóg
nadal istniał.” Porażona sytuacją powojennej
rzeczywistości stwierdza, że niepodzielnie
światem rządzi. . . śmierć. Jest w niej wiele pe-
symizmu i przygnębienia. Głęboko, nawet
przed sobą ukrywa wolę życia i chęć kocha-
nia. Czy nie przypomina to nam czarno ubra-
nych nastolatków, którzy z pogardą myślą
o świecie i dorosłych? Magdalena miała jed-
nak dwie cechy, których brak współczesnej
młodzieży. Nie była bierna i szukała prawdy
obiektywnej. Jestem przekonana, że i w mo-
im życiu wydarzyło się wiele cudów dzięki
prawdzie, która była od dzieciństwa moją
pierwszą wartością. Dlatego uczę swoje dzie-
ci szacunku do prawdy.

W wieku 1 8 lat Magdalena zakochała
się w wysportowanym, ale też dojrzałym chło-
paku, rozwiniętym intelektualnie i obdarzo-
nym autentycznym życiem duchowym.
Zostają parą, wszyscy mówią, że są stworze-
ni dla siebie. Nagle chłopak znika. Magdalena
dowiaduje się, że jest w nowicjacie u domini-
kanów. Rozpala się w niej zaciekły antyklery-
kal izm. Do tego wszystkiego dołącza się
nowe cierpienie – ojciec Magdy traci wzrok
i pracę. Ale w tej biedzie Magda widzi trzeźwo

pewne fakty i „rozważa je w sercu”. Posłu-
chajmy, a powoli zobaczymy, jak ważne jest
środowisko rówieśników. „Zdarzyło mi się
spotkać z tyloma chrześcijanami, ani starszy-
mi, ani głupszymi ode mnie, ani większymi
idealistami, którzy żyli takim samym jak ja ży-
ciem, tak jak ja dyskutowali, tak jak ja tańczy-
li. Właściwie mieli nawet pewną przewagę
nade mną: więcej ode mnie pracowali, mieli
wiedzą naukową i techniczną, jakiej ja nie
miałam, poglądy polityczne, których ja nie
miałam. . . Rozmawiali o wszystkim, ale także
o Bogu, który zdawał się być im niezbędny
jak powietrze. Czuli się dobrze ze wszystkimi,
ale - z bezczelnością, za którą wypadało
przepraszać - do wszystkich dyskusji planów
i wspomnień, słów, pomysłów przemycali coś
o Jezusie Chrystusie. Gdyby tego Chrystusa
zaprosili, by się przysiadł nie wydawałby się
wcale bardziej obecny. . . ” Kontakty z wierzą-
cymi w Boga rówieśnikami wzbudzają w niej
teraz inne pytanie: „Czy Bóg jednak mógłby
istnieć?”. I dzieje się cud. Magdalena posta-

nawia modlić się do Boga nie dlatego, że się
nawróciła, ale ponieważ wydaje się to jej je-
dyną uczciwą postawą, jeśl i już przyjęło się
hipotezę, że Bóg mógłby istnieć. Magda sły-
szała, że św. Teresa z Avila radziła, by na po-
czątku codziennie przez 5 minut myśleć
w ciszy o Bogu, ale ona robi to o wiele dłużej.
Modl i się na kolanach, bo chce być pewna,
że modli się naprawdę, także swoim ciałem,
a nie tylko myślami. W ciemności niewiary
rzuciła się w otchłań i …zobaczyła światłość.
Potem mówiąc o tych wydarzeniach, stwier-
dzi, że „czytając i rozmyślając, znalazłam Bo-
ga, ale modląc się uwierzyłam, że Bóg mnie
odnalazł i że On jest żywą prawdą, którą
można kochać, tak jak się kocha konkretną
osobę.”

Może ogarnia nas smutek, bezradność
na widok naszych dzieci, wnuków, które od-

chodzą od wiary lub nawet nie są w niej wy-
chowywani. Czy nic nie można zrobić?
Widzimy, jak dużo daje uczciwe podejście do
prawdy. Na każdym etapie życia powinniśmy
uczulać siebie i innych, by podejmować wy-
bory na podstawie prawdziwych faktów,
stwierdzeń, poglądów i fi lozofi i . Naj lepiej jed-
nak od najwcześniejszych lat pokazywać
wartość prawdy i jednocześnie uczyć myśle-
nia krytycznego. Najprościej jest pokazać
z własnym komentarzem, nieraz na wesoło,
jak reklamy nas oszukują, jak seriale kreują
nierzeczywisty świat. Starszym dzieciom
można proponować rozmowy o manipula-
cjach przy przedstawianiu histori i , zastanowić
się, czy „prasa nie kłamie”, jakie są metody
manipulacj i w przekazie informacji w TV.
Można też zrobić sobie rachunek sumienia,
czy pytamy nasze dzieci, co zostało przeka-
zane im na lekcjach rel igi i . Częsta rozmowa
z dziećmi o Bogu pomoże im konfrontować
się ze „światowym” myśleniem. Ale jest naj-
prostsza ścieżka. Zapomniel iśmy o świętych.
Oni czekają na westchnienie i prośbę, bez
których mają związane ręce. Magdalena, jak
zobaczymy później, wyda piękny owoc na-
wrócenia i dziś chętnie pomoże wielu zasmu-
conym dorosłym niewiarą swoich pociech.
W drugim odcinku opowiem o życiu dojrzałym
Sługi Bożej, Magdaleny Delbrel. I o tych ko-
munistach. . .

Anna Bielawska

Już po raz 21 . w  Polsce i   w  środowi-
skach polonijnych na całym świecie 1 0
października będzie obchodzony Dzień
Papieski pod hasłem "Nie lękajcie się!".
Dzień Papieski wiąże się nierozłącznie
z działalnością Fundacji “Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która powstała w 1 999 r. po
pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Oj-
czyzny. Działalność Fundacji to nie tylko
promowanie nauczania św. Jana Pawła,
ale przede wszystkim program stypendial-
ny, który pomaga niezamożnej młodzieży
kontynuować kształcenie. Drugim ważnym
polem działania Fundacji – przypomniał
kard. Nycz – są nagrody Totus Tuus, przy-
znawane w przeddzień Dnia Papieskiego,
honorujące ludzi, którzy przybliżają na-
uczanie papieża m.in. na płaszczyźnie kul-
tury i mediów.

W  październiku minie 30 lat od emisji
pierwszej audycji Radia Warszawa.
„Dobrze, że jesteś” - to hasło na święto-
wanie 30-lecia, z którym rozgłośnia kato-
licka wychodzi dziś do słuchaczy. Radio
Warszawa (1 06, 2 FM) zostało utworzone
w Archidiecezji Warszawskiej w 1 991 ro-
ku, a po ustanowieniu 25 marca 1 992 r.
diecezji warszawsko-praskiej stało się sta-
cją tej diecezji. Kulminacyjnym momen-
tem obchodów była uroczysta Msza św. 2
października o godz. 1 6.00 w Katedrze na
Pradze.

Ojciec Święty Franciszek upomniał się
o  życie dzieci poczętych, nazywając
aborcję "prawdziwym morderstwem".
W czasie audiencji dla uczestników sesji
plenarnej Papieskiej Akademii Życia 27
września br. Ojciec Święty przestrzegł
przed podążaniem drogą odrzucenia, któ-
rej najstraszniejszymi formami są aborcja
i eutanazja. Zwracał uwagę, że nie wy-
starczy jedynie mówić o prawach wynika-
jących z niezbywalnej godności
człowieka, ale trzeba angażować się
w przezwyciężanie istniejących nierówno-
ści.

Od 1 października w  kinach obejrzeć
można portugalsko-amerykańską „Fa-
timę”. To jeden z najlepszych filmów reli-
gijnych, a to co w nim absolutnie
najważniejsze i najcenniejsze to sceny
objawień – piszą krytycy. Film pokazuje
też mało znaną prawdę o presji, z jaką
musieli się zmierzyć mali świadkowie ob-
jawień. Urzędnicy portugalscy mścil i się
na rodzinach dzieci za to, że ludzie stawa-
li się po objawieniach mniej sterowalni.
Utwór specjalnie do tego filmu skompono-
wał Andrea Bocell i.

Nazwa różaniec określa
wieniec wykonany z róż.
W XII I w. pięćdziesiąt róż,

z jakich wykonywano wieńce zdobiące figury
Matki Boskiej, zastąpiono pięćdziesięciokrot-
nym Pozdrowieniem Anielskim w pięciu czę-
ściach - zwanych też tajemnicami.

Wielokrotnie podczas objawień Matka
Boska prosiła o pokutę i odmawianie właśnie
tej modl itwy. Mówiła to dla naszego dobra
i mówiła, że dobro do nas wróci. Jedyne

uznane przez Kościół objawienie na polskiej
ziemi, w małej warmińskiej wsi Gietrzwałd,
nie pozostawia wątpl iwości. W Gietrzwałdzie
w 1 877 r. Matka Boska wypowiedziała swoją
prośbę w naszej ojczystej mowie, mimo że
działo się to w czasach, kiedy zaborcy tępil i
polskość. Królowa Polski na polskiej ziemi
prosiła o modlitwę różańcową.

Moc różańca wielokrotnie była podkre-
ślana przez świętych. Pięknie mówił o niej
św. Franciszek z Asyżu (jeden z październi-
kowych patronów): Gdy wymawiam „Zdro-
waś Maryjo”, wtedy uśmiecha się do mnie
całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia się
wesel i i drżą szatani. Święty Ludwik Grignion
de Montfort z kolei twierdził, że słowa modli-
twy różańcowej są najpiękniejszymi gratula-

Pisarka Madeleine Delbrel (1904-1964).

cjami jakie złożył Archanioł Maryi, a my wy-
powiadając te słowa, składamy osobiste gra-
tulacje Maryi. Ojciec Pio uznawał różaniec
za broń przeciw działaniom naszego prze-
ciwnika. Broń bardzo skuteczną.

Biorąc różaniec do ręki, dziękujmy za
ten dar i przyjdźmy… Przyjdźmy wszyscy

i z wszystkim, co w nas i co nas otacza. Pa-
miętajmy, że różaniec to nie kalkulator ani l i-
czydło. Oddanie się Matce Bożej w opiekę
daje jednak wynik, jakiego sobie nawet nie
wyobrażamy.

Zapraszamy do wspólnej modl itwy w dni
powszednie po wieczornej Mszy Świętej ok.

godz. 1 8:30. W niedzielę spotykamy się
przed wieczorną Mszą Świętą o godzinie
1 7:30. Szczęść Boże i do zobaczenia.

Jacek Grubek

Do wyjątkowych wydarzeń warto się
przygotować. Narodowe Rekolekcje są wła-
śnie takim „duchowym dopięciem koszul i”
przed historycznym aktem, jakiego już
w najbl iższy czwartek dokona polski Epi-
skopat; a z nim my, wierni. 7 października
w sanktuarium w Kaliszu arcybiskup Stani-
sław Gądecki w naszym imieniu zawierzy
polski Naród i Kościół - Świętemu Józefowi.
W ten sposób niejako damy Józefowi znak,
że chcemy, aby po ojcowsku ingerował we
wszystkie nasze sprawy wagi państwowej
i osobistej.

Zawierzyć: co to konkretnie oznacza?
Ni mniej ni więcej: przyjść ze swoim proble-
mem i go oddać… To tak, jakby powiedzieć
Józefowi: „zrób z tym, co chcesz” (bo może
ja już nie wiem, co robić?). Ten, kto zawie-
rza, jest jak dziecko, które nie boi się, co
z tego wyjdzie, bo wierzy w życzl iwość oso-
by, do której się zwraca. Ale zawierzyć to
też aktywnie współpracować, wsłuchiwać
się w józefowy głos w swojej sprawie. Sło-
wem - zawierzenie równa się relacja. Już
nie jestem z moim problemem sam. Idzie
ze mną św. Józef, człowiek, który wcale nie
fruwał dwa metry nad ziemią, lecz codzien-
nie brał się za bary z prozą życia; i zawsze
obierał właściwy kierunek.

Aby odmówić Akt Zawierzenia i wziąć
udział w Narodowych Rekolekcjach oczywi-
ście nie trzeba jechać do Kalisza. Z pomo-
cą przyjdzie Internet, radio i telewizja. Dziś,
tj . w niedzielę – interesujące preludium
w postaci transmisj i Mszy Świętych, różań-

ca i koncertu. Rekolekcyjne katechezy ru-
szą zaś jutro i potrwają łącznie trzy dni. Do
wyboru dwie dogodne pory emisj i : albo
o 8:30 na antenie Radia Maryja albo
o 1 9:00 w Internecie na stronach www.ra-
diorodzina.pl lub www.domjozefa.tv. Histo-
ryczny akt zawierzenia będzie
transmitowany na antenie TV Trwam
w czwartek o 1 8:00 (o 1 6:30 zacznie się
czuwanie modlitewne).

Patronie zwykłych szarych ludzi, cierpliwie
pogodnych,
ze spracowanymi, biednymi rękami,
bezsłownie wiernych -
módl się za nami!
(fragment tzw. „Krótkiej” litanii do św. Józefa)

Paulina Konieczna

Zawierzenie to coś, co trzeba stale po-
wtarzać. Na zdjęciu: plakat z 33-dniowych
rekolekcji konsekracji św. Józefowi jakie
odbyły się u nas ubiegłej wiosny. W
wydarzeniu wzięło udział prawie sto osób.




