
Choćby człowiek popadł, na skutek grzechu, w największe ciemności, to jeśli

będzie wołał do Chrystusa, zostanie wysłuchany. On po to przyszedł na świat,

aby stać się światłem dla wszystkich, niewidzących drogi, sensu życia. Na róż-

ne sposoby woła cię, daje odczuć gorzki smak grzechu, abyś zrzucił płaszcz

wszelkich niewoli, usłyszał słodki głos Zbawiciela i poszedł za Nim.

iewidomy to ten, który nie wi-

dzi – kolorów, kształtów, żyje

w ciemności. Bartymeusz

z dzisiejszej Ewangeli i cierpi na

ślepotę od urodzenia. Jednak

usłyszawszy o Jezusie, który

uzdrawia, natarczywie prosi

o cud. I tak się staje – odzyskuje

wzrok. Ma nadzieję… i wie, o co

prosić.

Chyba o wiele większym pro-

blemem jest ślepota duchowa.

Dlaczego? Może dlatego, że jest

trudniej dostrzegalna przez tego,

który jej doświadcza. Na czym

polega? Na tym, że nie widzi się

prawdy o sobie samym, nie widzi

się grzechu swojego w przeci-

wieństwie do grzechu cudzego.

Co więcej, jest o wiele bardziej

niebezpieczna. Grozi potępieniem

w przypadku zatwardziałych

grzeszników.

Dzisiejsze Słowo pokazuje

jednak, że ratunek jest w Jezusie

Chrystusie. Trzeba wołać, prosić,

nie ustawać, ale przede wszyst-

kim uświadomić sobie swoją sytuację,

tj . grzesznika, który potrzebuje pomo-

cy. „Żebym przejrzał… ” – trzeba mieć

takie pragnienie i wiarę, że może się

ono spełnić. „Idź, twoja wiara cię

uzdrowiła” – nie po raz pierwszy sły-

szymy te słowa, które Chrystus kieru-

je do uzdrowionego. Jak wielką moc

ma ufność, przekonanie, że niemożli-

we może stać się możliwe. Dlaczego

ma ona taką moc? Może dlatego, że

opiera się na głębokim przekonaniu,

że Bóg jest naprawdę Bogiem –

wszechmocnym, miłosiernym; na

prawdzie o kruchości i słabości czło-

wieka oraz wielkości i mocy Boga. Ta

prawda wyzwala i uzdrawia – sku-

tecznie. Tak skutecznie jak widać to

w dzisiejszej Ewangeli i . Bartymeusz

nie tylko przejrzał na oczy w sensie

fizycznym, ale również i duchowym.

Poszedł drogą za Chrystusem.

Obym i ja przejrzał, obym zoba-

czył swoją ślepotę, obym miał wiarę,

obym kroczył właściwą drogą. „Pan

jest mym Pasterzem, nie brak mi ni-

czego. Choćbym szedł ciemną doliną,

nie będę się lękał”, „Pan jest światłem

i zbawieniem moim, czego mam się

trwożyć”. Pan przychodzi z pokojem,

miłością i radością. Wyrywa w mro-

ków grzechu, z lęku przed śmiercią.

Daje nowe życie. Wystarczy zawołać,

aby mógł zacząć działać. Na pewno

n ie przejdzie obojętnie.

Wiola Malan

Z  EWANGELII według św. Marka (1 0, 46b-52; fragment)

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to

jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ul ituj się nade

mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:

«Synu Dawida, ul ituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!»

I przywołal i niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli , wstań, woła cię».

On zrzucił z siebi e płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemó-

wił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rab-

buni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ks. Marian Rowicki
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ROZPOCZYNAMY SYNOD W BLIZNEM

DOŁĄCZ DO RÓŻAŃCA ZA DZIECI

dokończenie ze str. 3

ścioła i na to, czy było się na otwarciu Synodu w katedrze, czy nie. To z pewnością nie przypadek, że w dniu inauguracji w kościele czy-

tal iśmy ten fragment w Ewangeli i : „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierw-

szym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.” (Mk 10, 43-44).

- Do dyskusji na temat Kościoła zapraszamy nawet niewierzących, kontestujących – podkreśla Ksiądz proboszcz i dodaje: - Oczy-

wiście będziemy rozmawiać w Duchu Świętym i dlatego na początku każdego spotkania będziemy prosić o Jego światło – abyśmy po-

znali, czego chce On, a nie człowiek.

Kiedy odbędą się obrady Synodu w Bliznem i jaką dokładnie formę przyjmą? O wszelkich ustaleniach będziemy informować na ła-

mach Epifanii , a w jeszcze szybszym trybie – na stronie „Parafia Objawienia Pańskiego” na Facebooku.

Słowo synod z greckiego oznacza „podążanie razem”, „przemierzanie drogi razem”. A zatem zapraszamy do wspólnej wędrówki,

tym bardziej, że papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania (synodalność) stał się stałą praktyką Kościoła. .

Paulina Konieczna



Moment, kiedy biskupi świata zjeż-

dżają na wspólne obrady do Stol icy Piotro-

wej - zawsze jest ważnym momentem dla

całego Kościoła. Wygląda na to, że

w 2023 roku będzie to wydarzenie szcze-

gólnie doniosłe. Synod Biskupów zyskał

bowiem właśnie niemal całkowicie nową

formułę.

Po pierwsze tym razem do konsulta-

cj i zostanie wciągnięty cały Lud Boży, czyl i

my. To z tego powodu – i tu pojawia się

druga zmiana - Synod nie będzie już spo-

tkaniem jednorazowym, jak dotychczas,

ale procesem, który potrwa dwa lata i któ-

ry… właśnie się zaczął! A my byliśmy na

jego inauguracji .

Miała ona miejsce w Archikatedrze

Warszawskiej w ubiegłą niedzielę. Na

przedpołudniową Mszę Świętą zostal i za-

proszeni reprezentanci wszystkich parafi i

naszej diecezji .

Miałam przyjemność i łaskę być jed-

ną z trzech osób z Bliznego, które - decy-

zją Księdza Proboszcza - uczestniczyły

w tych uroczystościach. Oprócz mnie na

miejscu była także Pani Katarzyna Se-

geth-Boniecka (patrz notka pod artykułem

na str. 2) i jej mąż Marek. To był taki czas,

o którym będzie się opowiadać na starość.

Wokół nas – tłum warszawiaków, zwykłych

ludzi działających w swoich parafiach,

a ponad nami – Duch Święty, który zwołał

ten synod i który pragnie naszego dobra.

W swej homil i i biskup pomocniczy

archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki

wyjaśnił, że „Synod jest namysłem Kościo-

ła nad nim samym”. Chodzi o to, aby

wreszcie się wysłuchać - zarówno w spra-

wach wielkich, jak i tych dotyczących naj-

mniejszych parafi i . Finałem historycznych

konsultacj i ma być, z jednej strony, powrót

Kościoła do źródeł, a z drugiej – jego uno-

wocześnienie (wł. aggiornamento).

Poprosil iśmy Księdza Proboszcza

Marian Rowickiego, aby przybliżył nam

sens tych dwóch kierunków:

- Powrót do źródeł to coś, co przyniósł

nam już Sobór Watykański II. Oznacza

przyglądanie się wierze pierwszego Ko-

ścioła, zaczerpnięcie wiary od pierwszych

wspólnot chrześcijańskich.

Jacy oni byl i? Pierwsi chrześcija-

nie… Tu najlepiej byłoby wziąć do ręki

Dzieje Apostolskie i przewertować opis ich

życia i funkcjonowania. „Jeden duch i jed-

no serce ożywiały wszystkich wierzą-

cych. . . ” – czytamy w tej Księdze (Dz 4,

32). To styl, który stara się dziś naślado-

wać wiele wspólnot działających w Koście-

le, w tym neokatechumenat funkcjonujący

w naszej parafi i .

Po co nam zaś aggiornamento (jako

„udzisiejszenie”, dostosowanie do potrzeb

i wymagań obecnej rzeczywistości)?

- Kościół cały czas jest w rozwoju. Każdy

okres daje nowe spojrzenie. Bóg jest no-

wy, świeży, objawia się nam wciąż na no-

wo. Ma nam tyle do powiedzenia, że

nikomu to się w głowie nie mieści – wyja-

śnił Ks. Proboszcz po jednej z Mszy Świę-

tych w zaciszu zakrysti i . A mi przypomniały

się opowieści mojego Taty z lat jego dzie-

ciństwa, kiedy Msze Święte nagle zaczęły

być odprawiane po polsku (co też było

owocem soborowego aggiornamento). To

była prawdziwa bomba, ulga, radość.

Wcześniej świadome uczestnictwo w -

sprawowanej po łacinie - l iturgi i było, mó-

wiąc delikatnie, trudne. . .

A teraz spójrzmy, jak będzie przebie-

gać Synod w Bliznem?

Najważniejsza informacja jest taka,

że do udziału w obradach zaproszony jest

każdy mieszkaniec parafi i . Nie ma tu żad-

nej selekcji ani stopni ważności głosu.

Przecież w świetle Słowa Bożego wszyscy

Parafianie są równi - bez względu na wiek,

czas zamieszkiwania na tych terenach,

wkład wniesiony w rozwój naszego ko

dokończenie na str. 4

W  Rzymie odbyło się spotkanie kolejnej

grupy polskich biskupów z  papieżem

Franciszkiem. Jak relacjonował kard. Nycz,

spotkanie w całości miało formę rozmowy

i trwało 3 godziny. – To niewątpliwie nowe

doświadczenie, że mogliśmy rozmawiać

z papieżem otwartym tekstem, zadawać py-

tania, podejmować swoje refleksje, do któ-

rych on się odnosił i uzupełniał je – zauważył

metropolita warszawski. – Papież przy nie-

których trudnych tematach dla Kościoła mó-

wił wręcz o tzw. «oknie nadziei», które trzeba

otwierać, przez które trzeba wchodzić, żeby

się nie załamywać oraz żeby nie tracić du-

cha. W tym znaczeniu wychodzę umocniony

z tego spotkania – zaznaczył kard. Nycz.

W  ubiegłą sobotę w  Wilanowie odbyła

się uroczystość promocji lektorów archi-

diecezji warszawskiej. Do grona lektorów

dołączyło 1 25 kandydatów. Przez cały rok

kandydaci na lektorów uczestniczyli w zaję-

ciach z fonetyki, l iturgiki i biblistyki, aby jak

najlepiej przygotować się do przekazywania

słowa Bożego innym. Poza wykładami mieli

również przygotowanie duchowe, w tym ty-

godniowe wakacyjne rekolekcje. Jednym

z promowanych lektorów jest Piotr, mieszka-

niec naszej parafii. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano tegoroczne statystyki Ko-

ścioła katolickiego. 31 grudnia 201 9 roku

na świecie było 7,5 mld ludzi (81 ,3 mln wię-

cej niż w 201 8). Gdy chodzi o katolików, to

było ich na świecie 1 ,344 mld, co oznacza

wzrost w ciągu roku o 1 5,4 mln. Przybyło ich

na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem

Europy. Nieznacznie (o 271 ) wzrosła ogólna

liczba księży, wynosząc 41 4 336. W skali

świata po raz kolejny spadła też liczba sióstr

zakonnych, których pod koniec 201 9 roku

było 630 099. Na polu edukacji Kościół kato-

licki prowadzi 72 667 przedszkoli, 98 925

szkół podstawowych, 49 552 szkół średnich,

5245 szpitali, 1 4 963 przychodni zdrowia,

532 leprozoria, 1 5 429 domów opieki dla

osób starszych, przewlekle chorych lub nie-

pełnosprawnych, 9374 sierocińców, 1 0723

żłobków, 1 2 308 poradni małżeńskich, 31 98

ośrodków resocjalizacyjnych i 33 840 innych

instytucji charytatywnych i społecznych.

„Ojcze nasz” i   dziesięć razy „Zdrowaś

Maryjo” przy rozważaniu dwudziestu ta-

jemnic wiary – modlitwa, zwana potocznie

różańcem, to ulubiona modlitwa Polaków,

która towarzyszy im od stuleci. Według sza-

cunkowych danych codziennie po różaniec

sięga przynajmniej 2 mln Polaków. Jest to

także „znak firmowy” polskich parafii, w któ-

rych modlimy się na nabożeństwach różań-

cowych.

W ubiegłą sobotę, 1 6 października,

w naszej parafi i , została odprawiona Eu-

charystia w intencji dzieci, za których co-

dziennie modlą się rodzice zjednoczeni

w ramach Róż Różańcowych Rodziców

za dzieci. W naszej parafi i zarejestrowa-

nych zostało pięć Róż, w których modli

się 1 00 osób, a modlitwą objętych jest

prawie 200 dzieci. Niektóre Róże groma-

dzą rodziców z całej Polski – m. in. z tej

przyczyny nie wszyscy mogli uczestni-

czyć w tym pięknym wydarzeniu.

Mszę Świętą celebrował ksiądz Ja-

nusz, a o piękną i wzruszającą oprawę

muzyczną Eucharysti i zadbali rodzice -

obecni i byl i parafianie. Podczas homil i i

kapłan, nawiązując do odczytanego Sło-

wa Bożego (Łk 1 2, 8-1 2): „Kto się przy-

zna do Mnie wobec ludzi, przyzna się

i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów

Bożych (… )”, podkreśl i ł, że Jezus stawia

przed nami niełatwe zadanie – dawanie

świadectwa o Chrystusie. Jednocześnie

obiecuje wielką nagrodę. Zwrócił uwagę

na to, że przyznawanie się do Chrystusa

bywa bardzo trudne dla nas rodziców,

a tym bardziej dla naszych dzieci. Dlate-

go nasze wsparcie oraz codzienna za nie

modlitwa mają ogromne znaczenie.

Po ogólnym błogosławieństwie był

czas na świadectwa. Trzy osoby, modlące

się za swoje dzieci, w sposób pełen wzru-

szenia i przejęcia opowiedziały, jak na-

macalnie doświadczyły w swoim życiu

opieki Matki Bożej. Po Eucharysti i ksiądz

Janusz udziel i ł dzieciom indywidualnego

błogosławieństwa.

Bardzo dziękuję Matce Bożej za

udzielenie mi daru poznania i zgromadze-

nia tylu rodziców, którzy pragnęli modlić

się za swoje dzieci. Procesja ki lkudziesię-

ciu dzieci, oczekujących na indywidualne

błogosławieństwo, była dla mnie szcze-

gólnie wzruszającym momentem. W tam-

tej chwil i uświadomiłam sobie, że

otrzymałam piękny dar, że przynajmniej

w tak niewielkim stopniu mogłam przy-

czynić się do tego, że dzieci te codzien-

nie są powierzane Maryi w tej pięknej

modlitwie, jakim jest różaniec… Za to

dziękuję Bogu Matce Bożej.

Więcej informacji na temat dzieła Ró-

żańca Rodziców znajdziesz na stronie:

www.rozaniecrodzicow.pl. Osoby, które

chciałyby włączyć się w to dzieło, proszo-

ne są o kontakt z księdzem Januszem.

Katarzyna Segeth-Boniecka

żona i mama trójki córek

Rodzice

mają ogromny autorytet duchowy nad

swymi latoroślami. Modlitwa to najlepsze,

co mogą im dać. W ramach róży - rodzic

odmawia jedną dziesiątkę różańca dzien-

nie. Różana grupa liczy 20 osób, dzięki

czemu nad każdym dzieckiem codziennie

jest odmawiany cały różaniec (wszystkie

4 części).
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każdy mieszkaniec parafi i . Nie ma tu żad-

nej selekcji ani stopni ważności głosu.

Przecież w świetle Słowa Bożego wszyscy

Parafianie są równi - bez względu na wiek,

czas zamieszkiwania na tych terenach,

wkład wniesiony w rozwój naszego ko

dokończenie na str. 4

W  Rzymie odbyło się spotkanie kolejnej

grupy polskich biskupów z  papieżem

Franciszkiem. Jak relacjonował kard. Nycz,

spotkanie w całości miało formę rozmowy

i trwało 3 godziny. – To niewątpliwie nowe

doświadczenie, że mogliśmy rozmawiać

z papieżem otwartym tekstem, zadawać py-

tania, podejmować swoje refleksje, do któ-

rych on się odnosił i uzupełniał je – zauważył

metropolita warszawski. – Papież przy nie-

których trudnych tematach dla Kościoła mó-

wił wręcz o tzw. «oknie nadziei», które trzeba

otwierać, przez które trzeba wchodzić, żeby

się nie załamywać oraz żeby nie tracić du-

cha. W tym znaczeniu wychodzę umocniony

z tego spotkania – zaznaczył kard. Nycz.

W  ubiegłą sobotę w  Wilanowie odbyła

się uroczystość promocji lektorów archi-

diecezji warszawskiej. Do grona lektorów

dołączyło 1 25 kandydatów. Przez cały rok

kandydaci na lektorów uczestniczyli w zaję-

ciach z fonetyki, l iturgiki i biblistyki, aby jak

najlepiej przygotować się do przekazywania

słowa Bożego innym. Poza wykładami mieli

również przygotowanie duchowe, w tym ty-

godniowe wakacyjne rekolekcje. Jednym

z promowanych lektorów jest Piotr, mieszka-

niec naszej parafii. Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano tegoroczne statystyki Ko-

ścioła katolickiego. 31 grudnia 201 9 roku

na świecie było 7,5 mld ludzi (81 ,3 mln wię-

cej niż w 201 8). Gdy chodzi o katolików, to

było ich na świecie 1 ,344 mld, co oznacza

wzrost w ciągu roku o 1 5,4 mln. Przybyło ich

na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem

Europy. Nieznacznie (o 271 ) wzrosła ogólna

liczba księży, wynosząc 41 4 336. W skali

świata po raz kolejny spadła też liczba sióstr

zakonnych, których pod koniec 201 9 roku

było 630 099. Na polu edukacji Kościół kato-

licki prowadzi 72 667 przedszkoli, 98 925

szkół podstawowych, 49 552 szkół średnich,

5245 szpitali, 1 4 963 przychodni zdrowia,

532 leprozoria, 1 5 429 domów opieki dla

osób starszych, przewlekle chorych lub nie-

pełnosprawnych, 9374 sierocińców, 1 0723

żłobków, 1 2 308 poradni małżeńskich, 31 98

ośrodków resocjalizacyjnych i 33 840 innych

instytucji charytatywnych i społecznych.

„Ojcze nasz” i   dziesięć razy „Zdrowaś

Maryjo” przy rozważaniu dwudziestu ta-

jemnic wiary – modlitwa, zwana potocznie

różańcem, to ulubiona modlitwa Polaków,

która towarzyszy im od stuleci. Według sza-

cunkowych danych codziennie po różaniec

sięga przynajmniej 2 mln Polaków. Jest to

także „znak firmowy” polskich parafii, w któ-

rych modlimy się na nabożeństwach różań-

cowych.

W ubiegłą sobotę, 1 6 października,

w naszej parafi i , została odprawiona Eu-

charystia w intencji dzieci, za których co-

dziennie modlą się rodzice zjednoczeni

w ramach Róż Różańcowych Rodziców

za dzieci. W naszej parafi i zarejestrowa-

nych zostało pięć Róż, w których modli

się 1 00 osób, a modlitwą objętych jest

prawie 200 dzieci. Niektóre Róże groma-

dzą rodziców z całej Polski – m. in. z tej

przyczyny nie wszyscy mogli uczestni-

czyć w tym pięknym wydarzeniu.

Mszę Świętą celebrował ksiądz Ja-

nusz, a o piękną i wzruszającą oprawę

muzyczną Eucharysti i zadbali rodzice -

obecni i byl i parafianie. Podczas homil i i

kapłan, nawiązując do odczytanego Sło-

wa Bożego (Łk 1 2, 8-1 2): „Kto się przy-

zna do Mnie wobec ludzi, przyzna się

i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów

Bożych (… )”, podkreśl i ł, że Jezus stawia

przed nami niełatwe zadanie – dawanie

świadectwa o Chrystusie. Jednocześnie

obiecuje wielką nagrodę. Zwrócił uwagę

na to, że przyznawanie się do Chrystusa

bywa bardzo trudne dla nas rodziców,

a tym bardziej dla naszych dzieci. Dlate-

go nasze wsparcie oraz codzienna za nie

modlitwa mają ogromne znaczenie.

Po ogólnym błogosławieństwie był

czas na świadectwa. Trzy osoby, modlące

się za swoje dzieci, w sposób pełen wzru-

szenia i przejęcia opowiedziały, jak na-

macalnie doświadczyły w swoim życiu

opieki Matki Bożej. Po Eucharysti i ksiądz

Janusz udziel i ł dzieciom indywidualnego

błogosławieństwa.

Bardzo dziękuję Matce Bożej za

udzielenie mi daru poznania i zgromadze-

nia tylu rodziców, którzy pragnęli modlić

się za swoje dzieci. Procesja ki lkudziesię-

ciu dzieci, oczekujących na indywidualne

błogosławieństwo, była dla mnie szcze-

gólnie wzruszającym momentem. W tam-

tej chwil i uświadomiłam sobie, że

otrzymałam piękny dar, że przynajmniej

w tak niewielkim stopniu mogłam przy-

czynić się do tego, że dzieci te codzien-

nie są powierzane Maryi w tej pięknej

modlitwie, jakim jest różaniec… Za to

dziękuję Bogu Matce Bożej.

Więcej informacji na temat dzieła Ró-

żańca Rodziców znajdziesz na stronie:

www.rozaniecrodzicow.pl. Osoby, które

chciałyby włączyć się w to dzieło, proszo-

ne są o kontakt z księdzem Januszem.

Katarzyna Segeth-Boniecka

żona i mama trójki córek

Rodzice

mają ogromny autorytet duchowy nad

swymi latoroślami. Modlitwa to najlepsze,

co mogą im dać. W ramach róży - rodzic

odmawia jedną dziesiątkę różańca dzien-

nie. Różana grupa liczy 20 osób, dzięki

czemu nad każdym dzieckiem codziennie

jest odmawiany cały różaniec (wszystkie

4 części).



Choćby człowiek popadł, na skutek grzechu, w największe ciemności, to jeśli

będzie wołał do Chrystusa, zostanie wysłuchany. On po to przyszedł na świat,

aby stać się światłem dla wszystkich, niewidzących drogi, sensu życia. Na róż-

ne sposoby woła cię, daje odczuć gorzki smak grzechu, abyś zrzucił płaszcz

wszelkich niewoli, usłyszał słodki głos Zbawiciela i poszedł za Nim.

iewidomy to ten, który nie wi-

dzi – kolorów, kształtów, żyje

w ciemności. Bartymeusz

z dzisiejszej Ewangeli i cierpi na

ślepotę od urodzenia. Jednak

usłyszawszy o Jezusie, który

uzdrawia, natarczywie prosi

o cud. I tak się staje – odzyskuje

wzrok. Ma nadzieję… i wie, o co

prosić.

Chyba o wiele większym pro-

blemem jest ślepota duchowa.

Dlaczego? Może dlatego, że jest

trudniej dostrzegalna przez tego,

który jej doświadcza. Na czym

polega? Na tym, że nie widzi się

prawdy o sobie samym, nie widzi

się grzechu swojego w przeci-

wieństwie do grzechu cudzego.

Co więcej, jest o wiele bardziej

niebezpieczna. Grozi potępieniem

w przypadku zatwardziałych

grzeszników.

Dzisiejsze Słowo pokazuje

jednak, że ratunek jest w Jezusie

Chrystusie. Trzeba wołać, prosić,

nie ustawać, ale przede wszyst-

kim uświadomić sobie swoją sytuację,

tj . grzesznika, który potrzebuje pomo-

cy. „Żebym przejrzał… ” – trzeba mieć

takie pragnienie i wiarę, że może się

ono spełnić. „Idź, twoja wiara cię

uzdrowiła” – nie po raz pierwszy sły-

szymy te słowa, które Chrystus kieru-

je do uzdrowionego. Jak wielką moc

ma ufność, przekonanie, że niemożli-

we może stać się możliwe. Dlaczego

ma ona taką moc? Może dlatego, że

opiera się na głębokim przekonaniu,

że Bóg jest naprawdę Bogiem –

wszechmocnym, miłosiernym; na

prawdzie o kruchości i słabości czło-

wieka oraz wielkości i mocy Boga. Ta

prawda wyzwala i uzdrawia – sku-

tecznie. Tak skutecznie jak widać to

w dzisiejszej Ewangeli i . Bartymeusz

nie tylko przejrzał na oczy w sensie

fizycznym, ale również i duchowym.

Poszedł drogą za Chrystusem.

Obym i ja przejrzał, obym zoba-

czył swoją ślepotę, obym miał wiarę,

obym kroczył właściwą drogą. „Pan

jest mym Pasterzem, nie brak mi ni-

czego. Choćbym szedł ciemną doliną,

nie będę się lękał”, „Pan jest światłem

i zbawieniem moim, czego mam się

trwożyć”. Pan przychodzi z pokojem,

miłością i radością. Wyrywa w mro-

ków grzechu, z lęku przed śmiercią.

Daje nowe życie. Wystarczy zawołać,

aby mógł zacząć działać. Na pewno

n ie przejdzie obojętnie.

Wiola Malan

Z  EWANGELII według św. Marka (1 0, 46b-52; fragment)

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to

jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ul ituj się nade

mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał:

«Synu Dawida, ul ituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!»

I przywołal i niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli , wstań, woła cię».

On zrzucił z siebi e płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemó-

wił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rab-

buni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

J R 3 1 , 7 - 9 ;

P S 1 2 6 ( 1 2 5 ) , 1 B - 2 B . 2 C - 3 . 4 - 5 . 6 ;

H B R 5 , 1 - 6 ;

M K 1 0 , 4 6 B - 5 2

ROZPOCZYNAMY SYNOD W BLIZNEM

DOŁĄCZ DO RÓŻAŃCA ZA DZIECI

dokończenie ze str. 3

ścioła i na to, czy było się na otwarciu Synodu w katedrze, czy nie. To z pewnością nie przypadek, że w dniu inauguracji w kościele czy-

tal iśmy ten fragment w Ewangeli i : „Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierw-

szym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.” (Mk 10, 43-44).

- Do dyskusji na temat Kościoła zapraszamy nawet niewierzących, kontestujących – podkreśla Ksiądz proboszcz i dodaje: - Oczy-

wiście będziemy rozmawiać w Duchu Świętym i dlatego na początku każdego spotkania będziemy prosić o Jego światło – abyśmy po-

znali, czego chce On, a nie człowiek.

Kiedy odbędą się obrady Synodu w Bliznem i jaką dokładnie formę przyjmą? O wszelkich ustaleniach będziemy informować na ła-

mach Epifanii , a w jeszcze szybszym trybie – na stronie „Parafia Objawienia Pańskiego” na Facebooku.

Słowo synod z greckiego oznacza „podążanie razem”, „przemierzanie drogi razem”. A zatem zapraszamy do wspólnej wędrówki,

tym bardziej, że papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania (synodalność) stał się stałą praktyką Kościoła. .

Paulina Konieczna


