
Pierwsze przykazanie: Słuchaj, Boga, Który opowiada o swojej miłości poprzez stworzony świat,
człowieka, swoje Słowo. Gdy upadamy, nie przestaje nas kochać. Posyła swego Syna, by w Je-
go miłości, aż po krzyż, otworzyć nam drogę powrotu do domu. Obdarował nas Duchem Świę-
tym, który wstawia się za nami w modlitwach. Bóg uczynił wszystko, abyśmy mogli być
wybawieni z niewoli grzechu.

óg na górze Synaj przekazał pokole-
niom Izraela wędrującym w stronę
Ziemi Obiecanej dziesięć podstawo-
wych norm moralnego postępowa-

nia, zwanych z greki Dekalogiem. Stały się
one bazą pod powstanie wspólnoty rel igi jnej
i państwowości bibl i jnego Izraela.

W dzisiejszej Ewangeli i słyszymy, że
Jezus przypomina nam, co w naszym życiu
ma być najważniejsze: „Pierwsze jest: „Słu-
chaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedy-
ny. Będziesz miłował Pana, Boga swego,
całym swoim sercem, całą swoją duszą, ca-
łym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
Drugie jest to: „Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”. Miłość ma
miejsce tam, gdzie całym sobą wchodzimy
w relację z drugą osobą i dajemy jej siebie.
Miłość jest jedyna, jak jeden jest Bóg, bo
Bóg jest miłością. Nie ma więc mniejszej mi-
łości i większej, gorszej i lepszej. Miłość jest
z natury nieskończona jak Bóg. Tu na ziemi
ograniczona jest ona tylko czasem i prze-
strzenią, bo jest „uwięziona” w przemijającej
materi i . Oznacza to zatem świadome przy-

lgnięcie do Boga i trwanie przy Nim „na do-
bre i złe”. Oznacza też świadome
i dobrowolne pochylenie się nad każdym
człowiekiem potrzebującym naszej obecno-
ści i troski, niezależnie od uczuć i emocji ,
czasami negatywnych, temu towarzyszą-
cych. To właśnie jest prawdziwa miłość. Ta-
ką miłością kocha nas Bóg i takiej też od
nas oczekuje.

Jezus w dzisiejszej Ewangeli i daje
uczonemu w Piśmie bardzo konkretną od-
powiedź. Mówi, że najważniejsze przykaza-
nie składa się z trzech członów: Słuchaj,
Kochaj siebie, Kochaj bl iźniego.

Słuchaj, ale kogo? Przecież dzisiaj jest
tak wiele bodźców. Słuchaj przede wszyst-

kim Boga. To On ma słowa, które prowadzą
do szczęścia. Nie zawsze są łatwe, ale wła-
śnie te SŁOWA dają życie.

Kochaj siebie. Czyżby Chrystus nama-
wiał do egoizmu? Absolutnie nie! Jezus
wskazuje, że miłość do siebie jest czymś
niezbędnym. Objawia się ona w szacunku
do samego siebie oraz w harmonijnym za-
dbaniu o każdą ze sfer człowieczeństwa.

Kochaj bl iźniego ma wiele imion. Czę-
sto zawężamy to polecenie do pomocy ma-
terialnej, ale to nie może być wszystko.
Miłować bliźniego to także mieć dla niego
czas. Jeśl i kogoś kocham, to po prostu chcę
przy nim być.

Dziękujemy Ci Jezu, że dajesz nam
dzisiaj konkretną odpowiedź na ważne py-
tanie. To sprawia, że możemy oprzeć się na
tych trzech fi larach najważniejszego przy-
kazania i budować w miłości swoje życie.

Henia Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Marka (1 2, 28b-34)
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Miłość ma miejsce
tam, gdzie całym so-

bą wchodzimy w relację
z drugą osobą i dajemy jej
siebie.

CZYTANIA NIEDZIELNE:
PWT 6,2-6;
PS 1 8,2-3a.3bc-4. 47 I   51 ab;
HBR 7,23-28;
Aklamacja (J 1 4,23);
Mk 1 2,28b-34.
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Największe przykazanie miłości

1 . 31 .1 0 - niedziela, nabożeństwo różańcowe
g. 1 7.30.

2. 01 .11 - poniedziałek, Uroczystość Wszystkich
Świętych, o g. 1 8.00 modlimy się za naszych
zmarłych poleconych modlitwie Kościoła
w wypominkach,
po Mszy św. różaniec w intencj i zmarłych,
wypominki jednorazowe.

3. od 1 do 8 l istopada można zyskać codziennie
odpust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych,
można go ofiarować jedynie za zmarłych.

4. 04.11 - pierwszy czwartek miesiąca,
wspomnienie św. Karola Boromeusza,

- g. 1 8.00 modlimy się w intencj i wspólnoty Krwi
Chrystusa i o powołania.

5. 05.11 - pierwszy piątek miesiąca,
- spowiedź od g. 1 7.30,
- po Mszy św. o g. 1 8.00 adoracja najświętszego
sakramentu do g. 21 .00, zachęcamy do spotkania
z Panem Jezusem;
- proszę zgłaszać chorych.

6. 06.11 - pierwsza sobota miesiąca,
- g. 1 7.00 nabożeństwo pierwszych sobót,
- g. 1 8.00 modlimy się w intencj i wynagradzającej
Niepokalanemu Sercu Maryi.

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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Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich
przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze,
Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go ca-
łym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej
znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do nie-
go: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

KSIĘGA KTÓRA ZMIENIA ŻYCIE ROK B

Książka “Księga Która Zmienia Życie Rok B”, którą przekazujemy do rąk czytelników, jest
owocem rocznej pracy ks. dr. Janusza Stańczuka i red. Pawła Kęski. Jest to zapis rozmów w ra-
mach cyklu audycj i „Księga”, nadawanych na antenie Radia Warszawa i ki lkunastu rozgłośni ka-
tol ickich w Polsce. (…) Autorzy prowadzil i w dialogu rozważania niedzielnych czytań mszalnych.
(…)
Forma przekazu charakteryzuje się swoistą lekkością, prostotą i głębią zarazem. To jest sztuka
mówić stosunkowo prostym, komunikatywnym językiem, poruszając trudne zagadnienia.

https://sklep. loretanki.pl
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Święto w Warszawie
W  uroczystość Wszystkich Świętych 1 listo-
pada kard. Kazimierz Nycz i   biskupi pomoc-
niczy Archidiecezji Warszawskiej odprawią
Msze święte i   poprowadzą procesje żałobne
na stołecznych cmentarzach. Tradycyjnie już,
2 l istopada w Dzień Zaduszny będzie można
pomodlić się w kryptach Archikatedry Warszaw-
skiej, gdzie spoczywają m. in. arcybiskupi war-
szawscy i książęta mazowieccy. Na Powązkach
1 l istopada będzie przewodniczył kard. Kazi-
mierz Nycz. Liturgia rozpocznie się w kościele
św. Karola Boromeusza o godz. 1 2.30. O godz.
1 1 .30 w kościele św. Ignacego z Loyoli na Wól-
ce zostanie odprawiona Msza św. pod przewod-
nictwem bp. Piotra Jareckiego, bp Rafał
Markowski odprawi Mszę św. o godz. 1 3.00
w kościele św. Grzegorza Wielkiego na Cmen-
tarzu Wolskim i również o godz. 1 3.00 rozpocz-
nie się Msza św. pod przewodnictwem bp.
Michała Janochy w kościele św. Mari i Magdale-
ny na Wawrzyszewie. 2 l istopada 0 godz. 1 8.00
kard. Nycz poprowadzi w katedrze procesję ża-
łobną z modlitwą za zmarłych arcybiskupów
warszawskich, a o godz. 1 9.00 rozpocznie się
Msza św. w czasie której artyści Polskiej Opery
Królewskiej wykonają “Requiem” Wolfganga
Amadeusza Mozarta.

W trosce o środowisko
Przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych wiele diecezji i   parafii zachęca
wiernych, aby zrezygnowali z  przy-
ozdabiania grobów sztucznymi kwiata-
mi. „Masowo zaśmiecają cmentarze i niszczą
środowisko" – podkreślono w komunikacie.
„Dbając o groby musimy szanować także środo-
wisko. Papież Franciszek napisał, że jeśl i ludzie
zanieczyszczają Ziemię substancjami trującymi,
to wszystko to są grzechy. Czas zmienić złe na-
wyki” – czytamy. „Coraz częściej pojawia się za-
niepokojenie, gdy patrzymy na góry piętrzących
się śmieci w pojemnikach znajdujących się na
cmentarzach. Nie zalewajmy naszych cmentarzy
sztucznymi kwiatami. Zapalmy symboliczny
znicz na grobie bl iskiej osoby. Modlitwa i pamięć
znaczą dużo więcej niż grób udekorowany
sztucznymi kwiatami” – takiej treści apel za-
mieszczono na stronach jednej z parafi i .

Odpust za zmarłych
Z  powodu pandemii w  ubiegłym roku Stoli-
ca Apostolska opublikowała dekret, w  któ-
rym przedłużono możliwość uzyskania
odpustu za zmarłych z  ośmiu dni (oktawy)
na cały listopad. Podobnie będzie w tym roku.
Stol ica Apostolska przedłużyła wszystkie zasa-
dy dotyczące odpustu za zmarłych. Według do-
kumentu “odwiedzenie cmentarza, również
duchowo, i modl itwę za zmarłych można prze-
nieść na inne dni tego samego miesiąca (l isto-
pada) aż do jego końca”.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

ertruda była wybitną uczennicą,
interesowały ją szczególnie l ite-
ratura i fi lozofia. Wkrótce nauka

pochłonęła ją tak dalece, że prawie straciła
z oczu Boga. Bóg jednak upomniał Gertru-
dę. Dzięki temu ta święta zakonnica zrozu-
miała, że nie można przedkładać idei nad
rzeczywistość i czytania o miłosierdziu nad
czynienie go.

Gertruda jest jedną z największych mi-
styczek chrześcijaństwa. Jej widzenia za-
częły się w 26. roku życia. 27 stycznia 1 281
roku przeżyła głębokie nawrócenie – „nie od
grzechu do pobożności oczywiście, ale od
pobożności do Boga żywego” (określane ja-
ko mistyczne zaślubiny z Boskim Oblubień-
cem). Rozpoczął się nowy etap jej życia.
Otrzymała dar kontemplacj i , charyzmat nad-
przyrodzonych ekstaz i objawień oraz proro-
czych wizj i . Jej zjednoczenie z Bogiem
skupiło się na tajemnicy miłości Serca Jezu-
sowego. Swoje modlitwy i objawienia zapi-
sała z polecenia Pana Jezusa w dziele
Objawienia. Z pochodzących stamtąd infor-
macji wiemy, że w czasie jednego z obja-
wień Bóg zapytał ją, czy pragnie zdrowia,
czy cierpienia. Gertruda odpowiedziała:

Wszechmogący Boże, proszę, daj mi

to, co podoba się Tobie. Nie dbaj

o moje pragnienia. Ja wierzę, że to,

co od Ciebie otrzymam, będzie dla

mnie najlepszym darem.

Gertruda zaczęła smakować w kontem-
placj i i przeżyciach mistycznych. Zaczęła roz-
czytywać się w Piśmie Świętym, które dawało
jej moc myśli i refleksj i . Chętnie sięgała też po
dzieła św. Augustyna, św. Grzegorza Wielkie-
go i św. Bernarda. Pragnąc naśladować Chry-
stusa, zadawała sobie rozmaite pokuty
i umartwienia, tak że prawie znalazła się nad
grobem. Bóg nie oszczędził jej dodatkowych
cierpień, zarówno fizycznych, jak i ducho-
wych, które nie opuszczały jej aż do śmierci.

W czasie jednego z objawień Jezus
podyktował św. Gertrudzie modlitwę a także
obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie
uwolni z czyśćca dokładnie 1 000 dusz.
Można ją odmawiać wielokrotnie w grupie
bądź samemu. Jej możl iwości są niewy-
obrażalne!

MODLITWA ŚW. GERTRUDY uwalniająca
1 000 dusz z  czyśćca:

Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Bo-

skiego Syna Twego, Pana naszego,

Jezusa Chrystusa w połączeniu ze

wszystkimi Mszami świętymi dzisiaj

na całym świecie odprawianymi, za

dusze w Czyśćcu cierpiące, za

umierających,

za grzeszników na świecie, za

grzeszników w Kościele powszech-

nym,

za grzeszników wmojej rodzinie,

a także w moim domu.

Amen.

https://misyjne.pl/

NIEZWYKŁA MODLITWA, KTÓRA
UWALNIA 1000 DUSZ Z  CZYŚĆCA
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Obchodzimy w tym tygodniu Uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Udajemy
się na cmentarze, by wspominać tych,
którzy odeszl i do Boga i prosić o odpu-
sty dla zmarłych. Dzielę się tym wier-
szem, pełnym nadziei, że grób nie jest
końcem życia. Często myśl imy o śmier-
ci jako o totalnym murze, który rozdzie-
la nas od bl iskich, a przecież
wyznajemy wiarę w credo w „świętych
obcowanie”. Często zdarza mi się prosić o pomoc różnych kanonizowanych świętych, ale
też proszę o wstawiennictwo osoby, które w mojej rodzinie prowadziły Boże życie.
I…otrzymuję niezwykłe wsparcie.

Oni z nieba nam pomagają, ale i my możemy dać bezcenny dar bl iskim zmarłym: pa-
mięć i modl itwę. Zachęcam do proszenia Boga o odpusty zupełne nie tylko podczas 8 dni
l istopadowych, ale częściej. Odpust zupełny uzyskać możemy czytając Bibl ię przez pół
godziny, będąc na adoracj i również 30 minutowej, modląc się we wspólnocie na różańcu
lub odmawiając koronkę w kościele, przed tabernakulum i przyjmując tego dnia komunię
świętą. Oczywiście to Bóg zdecyduje, czy odpust będzie zupełny, czy cząstkowy. Ważny
jest bowiem warunek, by zerwać z każdym grzechem i przywiązaniem do niego. Pomoc
duszom czyśćcowym jest jednym z uczynków miłosierdzia. Nie bądźmy skąpi w modlitwie!
.

„Pamięć chryzantem”

W płomyku znicza
zobaczyłam bliskie mi oczy.
W kwiatach chryzantem
ukrył się ten uśmiech,
ledwie go pamiętam,
ale dziś ożył.

W bliskości grobów
rośnie cisza.
Znak zapytania
niknie,
gdy stoi przede mną
Zbawiciela krzyż.
Dziś połączy nas
znów
Jego potężne ramię,
które otwiera groby.

Anna Bielawska

Kroplówka poezji - żeby ci było lżej!

Gertruda z  Helfty urodziła się 6 stycznia 1 256 r. w  pobliżu Eisleben w  Turyngii (Niemcy). Wcześnie została sierotą. Gdy mia-
ła 5 lat, powierzono ją ówczesnym zwyczajem na wychowanie cysterkom w  Helfcie. Spędziła tam całe życie – najpierw jako
uczennica, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne i   teologiczne, później jako mniszka.

AUDIENCJA GENERALNA Ojca Świętego

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Na prośbę polskiej fundacji „Życiu tak” poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł: „Głos
nienarodzonych”, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla
tych narodów i dla wszystkich znakiem mobil izacj i do obrony ludzkiego życia od
poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu „Ewangelię życia”,
budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte
dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne.
Z serca wam błogosławię.

https://www.vatican.va
/Środa, 27 październik 2021 r.
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