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CZYTAJ W NUMERZE

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

wiary. Zobaczmy, jak wiele mechanizmów 
obronnych jest w nas, które skutecznie udarem-
niają Boże działanie. W chwili głodu, widma 
braku środków do życia, czy nie trzymamy się 
kurczowo ostatnich grosików i nie mamy wyo-
braźni, by do Boga wołać o pomoc. Ja też nie 
jestem inna. Kiedy z powodu różnych doleg-
liwości braknie mi sił, energii do podjęcia kole-
jnych obowiązków, wpadam w panikę, zamiast 
wezwania Boga na pomoc, a nawet odważnego 
dania swojego zaangażowania, mimo  tego, że 
będę czerpać „ze swego niedostatku”. Rzadko 
z odwagą i zaufaniem wdowy wchodzę w trudne 
sytuacje. Ale jeśli zawierzę, to często doświadc-
zam ogromnej radości, czuję, że spala się mój 
egoizm, a z Bogiem mogę się spotkać czystym 
sercem. Wielkie są dary duchowe, o których  
nawet nie myślimy!
 Ofiarę  z samego siebie złożył Chrystus 
za nas, jak mówi dzisiejsze drugie czytanie. On 
jest wzorem dla nas, byśmy się nie bali oddawać 
swojego życia za innych. Wówczas żyjemy bez 
lęku i oczekujemy Jego przyjścia, gdy „drugi raz 
ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla 
zbawienia tych, którzy Go oczekują”(Hbr 9,28).
   Anna Bielawska

przypatrywał się sytuacji w świątyni i dostrzegł 
ofiarę wdowy. Nie zważała ona na to, co pow-
iedzą ludzie, nie myślała, czy się ośmiesza, 
czy nie. Oddała całą siebie, swoją przyszłość, 
wszystkie zabezpieczenia Bogu. Tym wyznała, 
że Go kocha, Jemu ufa i Mu się powierza. Dla 

Boga przychodzi do świątyni i niezależnie od 
oczu trzecich, oddaje swój drobny grosz jako 
dar dla Boga. Można dać mało, a zyskać wiele 
w oczach Bożych, bo tylko On zna miarę miłości 
w sercu człowieka.
 Jest jeszcze inne światło płynące z Bożego 
Słowa. Pięknym dopełnieniem Ewangelii jest 
pierwsze czytanie z 1 Księgi Królewskiej, kiedy 
podziwiamy wiarę wdowy z Sarepty Sydońskiej, 
która w czasie głodu przyjęła proroka Eliasza, 
odstępując mu swój ostatni zapas żywności. 
Zaufała obietnicy proroka, i rzeczywiście, dz-
ban mąki nie wyczerpał się, a baryłka oliwy nie 
opróżniła się. Cuda dzieją się na miarę naszej 

Słowo Jezusa mocno  
przestrzega nas przed postawą 

oczekiwania na pochwały, szacunek, 
chęcią bycia w centrum uwagi.

Chrystus w Ewangelii, którą 
tej niedzieli czytamy, jest sta-
nowczy i jasno ukazuje dwie 

przeciwstawne postawy. Najpierw, 
nauczając rzesze, przestrzegał 
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie”. 
Czy to źle znać Pismo Święte? 
Oczywiście, że nie, ale każdy Boży 
dar może być zawłaszczony i nie-
jednokrotnie służy nieopanowanej 
pysze obdarowanego. Słowo Jezu-
sa mocno przestrzega nas przed 
postawą oczekiwania na pochwały, 
szacunek, chęcią bycia w centrum 
uwagi. Często skarżymy się, że ktoś 
nas zlekceważył, odsunął na bok, 
nie uznaje naszego wysiłku, nawet 
tego ewangelizującego i czujemy się 
nieszczęśliwi, zranieni. A tu właśnie 
przychodzi do nas Boża łaska. Mimo 
uczuć, które w nas buzują, mamy 
okazję stać się ubogimi na wzór 
ewangelicznej wdowy. Czy łatwo 
jest położyć złotówkę na tacy, zbier-
anej w kościele, gdy inni patrzą na 
nas i składają większe ofiary? Jezus 

Uboga wdowa zapewne niewiele się modliła, bo musiała ciężko pracować na swoje utrzymanie. Nie 
wrzuciła też do skarbony imponującej kwoty. Pan Jezus jej skromny dar uznał za największy i ta-
jemnicę tę zapisani w Ewangelii. W ten sposób przekazał nam prawdę, że królestwo Boże zdobywa 
się, oddając za nie wszystko, co posiadamy. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(1 Krl 17,10-16); 
(Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10); 
(Hbr 9,24-28); Aklamacja (Mt 5,3); 
(Mk 12,38-44);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (12, 38-44)
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Jezus nauczając mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w po-
włóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne 
miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym su-
rowszy dostaną wyrok». Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał 
drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa 
i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 
do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie».

„BOGACTWO FARYZEUSZÓW I UBÓSTWO WDOWY”

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ…”  
ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ DO GRUZJI

Ks. Marian Rowicki
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UPAMIĘTNIJMY BOHATERA NARODOWEGO,  
ojca naszej Parafianki, Marii-Krystyny Kozłowskiej.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

JUBILEUSZ 
WANDY PÓLTAWSKIEJ
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką 
Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się we 
wtorek w Krakowie z obchodzącą setne 
urodziny Wandą Półtawską, przyjaciółką 
i jedną z najbliższych współpracownic Jana 
Pawła II, psychiatrą, doktorem nauk medycz-
nych, byłą więźniarką obozu w Ravensbrück, 
działaczką pro-life, damą Orderu Orła Białego. 
Na swoim profilu na Twitterze Andrzej Duda 
napisał po spotkaniu: „100. rocznica urodzin 
Pani Doktor Wandy Półtawskiej… Rozmowa 
z Jubilatką to nie tylko zaszczyt, ale i uczta in-
telektualna. Pani Doktor w olimpijskiej formie, 
niezmiennie przywiązana do fundamentalnych 
wartości, niezłomna w obronie życia. Plurimos 
annos!”.

PAPIEŻ W KOREI PÓŁNOCNEJ? 
Południowokoreańskie ministerstwo zjed-
noczenia wezwało Koreę Północną do 
pozytywnej odpowiedzi na potwierdzenie 
przez papieża woli przyjazdu do Pjongjna-
gu. W październiku 2018 roku, w Watykanie, 
południowokoreański prezydent przekazał 
papieżowi ustne zaproszenie od północnoko-
reańskiego przywódcy Kim Dzong-una. Fran-
ciszek odpowiedział, że chętnie pojechałby 
do Korei Północnej, o ile otrzyma oficjalne 
zaproszenie. Zdaniem polityków, jeśli papież 
podejmie działania, aby doprowadzić Koreę 
Północną do wspólnoty międzynarodowej, 
będzie to bardzo pomocne w zaprowadzeniu 
pokoju na Półwyspie Koreańskim. 

RUSZYŁY PIELGRZYMKI 
W tym tygodniu po raz pierwszy od marca 
2020 roku Izrael otworzył swoje granice dla 
pielgrzymów, którzy w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy w pełni zaszczepili się przeciw 
COVID-19, oraz dla ozdrowieńców. Wjazd 
jest jednak obwarowany licznymi warunkami. 
Osoby, u których zostanie potwierdzone zaka-
żenie koronawirusem po przybyciu do Izraela, 
zostaną przewiezione do rządowego ośrodka 
izolacji na okres 14 dni, gdzie pozostaną na 
koszt własny lub ubezpieczyciela. Podróżni 
odmawiający pozostania w izolacji utracą 
prawo wjazdu na terytorium Izraela na okres 
pięciu lat. 

POLSKI NUNCJUSZ W IRANIE
Nowy przedstawiciel Ojca Świętego, abp 
Andrzej Józwowicz, rozpoczął pracę w Ira-
nie. Nuncjatura była nieobsadzona od marca 
tego roku. Abp Andrzej Józwowicz urodził się 
w Boćkach, na terenie diecezji drohiczyńskiej, 
14 stycznia 1965 roku. Jest kapłanem diecezji 
łowickiej i doktorem prawa. Pracował w Mo-
zambiku, Tajlandii, na Węgrzech, w Syrii, Ira-
nie oraz w Federacji Rosyjskiej. Zna włoski, 
angielski, francuski, rosyjski i portugalski.

Pani Barbara Cięciara. Mieszkan-
ka Bliznego, Czytelniczka „Epifanii”, 
w chorobie oddana modlitwie za Ka-
płanów naszej parafii. 
Zmarła w ubiegła niedzielę, w wigilię 
Uroczystości Wszystkich Świętych, 
w wieku 89 lat. 
Gdy stan zdrowia nie pozwalał jej już przychodzić do ukochanego kościoła, łączyła się z nami duchowo 
poprzez transmisje online. Wiosną tego roku wzięła jeszcze udział w parafialnych 33-dniowych reko-
lekcjach konsekracji św. Józefowi. 
Głęboko wierzymy, że Przeczysty Józef z pełną mocą wystąpił w Jej obronie w godzinie ostatniej walki.
Wierzymy, że prawdą są słowa, jakie mogliśmy przeczytać w naszym podręczniku rekolekcyjnym: 
„[W chwili twojej śmierci] nie liczą się spalające cię płomienie ani zalewające cię wody, ani ścinająca cię cho-
roba; modlitwy św. Józefa zarzuca na ciebie płaszcz, który cię przed nimi obroni.” (Sługa Boży Nelson Baker)
Dziękujemy dobremu Bogu za dar życia Pani Barbary i za jej świadectwo przywiązania do wiary. Módl-
my się za naszą Siostrę. Prośmy, by św. Michał Archanioł jak najszybciej wprowadził do Raju Jej duszę 
spalającą się w ogniu czyśćcowym.         PK

WSPOMNIENIE

Pogrążeni w głębokim żalu z powodu śmierci
Ś. P. 

Barbary Cięciary 
składamy wyrazy współczucia naszej redakcyjnej Koleżance Jolancie Obarskiej 

i zapewniamy o modlitwie. 
Redakcja Epifanii 

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.  
Idę przecież przygotować wam miejsce.” (J 14, 2) 

Pani Barbara (pierwsza po lewej)
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każdej rodziny i każdego z nas. Gdy 16 maja 
1981 r., kilkanaście dni przed śmiercią, przyj-
mował sakrament chorych, wypowiedział sło-
wa, w których ukazał Matkę Najświętszą jako 
znak nadziei ku przyszłości: 

Przyjdą nowe czasy.  
Wymagają nowych  
świateł, nowych mocy.  
Bóg je da w swoim  
czasie… 

… Pamiętajmy, że jak kard. Hlond, tak 
i ja wszystko zawierzyłem Matce Najświętszej 
i wiem, że nie będzie słabszą w Polsce, choćby 
ludzie się zmieniali.”

Dzisiejsze rozważania zakończmy więc 
wołaniem do naszej Najświętszej Matki: Mary-
jo, naucz nas zaufania! Maryjo naucz nas wiary 
w Swoje zwycięstwo, tak by Bóg mógł pokazać 
nam przez Ciebie Swą potęgę! Matko Naj-
świętsza, pokaż nam jak mamy wynagradzać 

Sercu Twojego Syna Jezusa wszelkie zniewa-
gi przeciw Jego Miłości! Maryjo, okaż się nam 
Matką w każdym czasie i w każdym miejscu 
wiary i życia, miłości i służby, cierpienia i spo-
czynku w Sercu Boga.

Agnieszka Szymajda

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ…”, 
CZYLI MYŚLI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO  

O MATCE BOŻEJ (ODC. 13) 
„Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi 
i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje 
przez Nią przedziwnych cudów swojej po-
tęgi.”

Mamy przede wszystkim zaufać Maryi we 
wszystkich sprawach naszego życia, nawet 
w tych najtrudniejszych, tych, które po ludzku 
mogą wydawać się najbardziej beznadziejne. 
A wtedy właśnie Bóg dokona niemożliwego, 
odmieni nasze życie w niespodziewany i za-
skakujący sposób, taki, którego nie jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić. Czasem może wy-
wróci wszystko do góry nogami, ale zawsze 
tak, by obrócić wszystko w dobro, miłość, pięk-
no.

Kardynał Wyszyński bezgranicznie zaufał 
Maryi, wszystko na Nią postawił i zwycięsko 
przeszedł osobiste próby (np. więzienie), a na-
stępnie przeprowadził Kościół w Polsce przez 
trudne czasy, przez komunizm - choć cierpiał, 
był opluwany i oskarżany. 

Prymas zostawił nam w swoim testamen-
cie Maryję jako program i drogę do zwycię-
stwa, jako ratunek dla Narodu, Kościoła, dla 
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ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ
„GRUZJA. ŚLADAMI WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA”,

czyli na zapierający dech w piersiach duchowy szlak
Warszawa - Tbilisi - David Gareja – Bodbe – Mtskheta – Gudauri – Vardzia – Borjomi – Batumi.

W programie m.in. przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną, podróż 
jeepami do cerkwi Świętej Trójcy położonej na wysokości 2170 m.n.p.m., 
wizyta w Vardzi:   wykutym w skale mieście-klasztorze, ze zdobionymi 
komnatami, tunelem i częścią świątynną. 
A ponadto strawa dla ciała: 
pobyt w uzdrowisku wód mineralnych oraz w Batumi – słynnym nadmor-
skim kurorcie.  

Cena: od 1990 PLN + 730 USD (dla grupy liczącej 20 – 24 osób) 
do 1800 PLN + 620 USD (dla grupy liczącej min. 40 osób)
 
CENA ZAWIERA m.in.: przelot samolotem, wyżywienie 2 razy dziennie, 
przejazdy autokarem i bilety wstępu do zwiedzanych miejsc, przewodni-
ka, ubezpieczenia. 

Zaprasza ks. Paweł Paliga 
Więcej informacji: p.paliga@vp.pl lub telefonicznie. 
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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.  07.11 - Pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie nabożeństwo adoracyjne

2.  09.11 - wtorek, święto Rocznicy Poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej, na Mszy św. o g. 18.00 
młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament 
Bierzmowania z rąk J. E. Ks. Bpa Piotra 
Jareckiego

3.  10.11 - środa, wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego, Papieża

4.  11.11 - czwartek, wspomnienie św. Marcina, 
rocznica odzyskania niepodległości, święto 
narodowe, Modlimy się w intencji Ojczyzny, 

Msze św. 9.00, 12.00, 18.00
5. 12.11 - piątek, wspomnienie św. Jozafata
6.  13.11 - sobota, wspomnienie św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski, o g. 18.00 modlimy się 
w intencji KŻR

7.  14.11 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 
I Komunii św. 

8.  Małżeństwa chętne do podjęcia formacji we 
Wspólnocie Domowego Kościoła prosimy 
o zgłoszenie się do zakrystii

Obdarzony niezaprzeczalnym i wielkim talentem, 
wielokrotnie nagradzany, jeden z najbardziej zna-
nych włoskich muzyków. Dziś ma miliony fanów 
na całym świecie, ponad 75 milionów sprzeda-
nych płyt, a niemalże każdy z jego albumów był 
nagradzany. Pomimo swojej ogromnej sławy, jest 
człowiekiem skromnym. Chociaż jego kariera mu-
zyczna jest dobrze znana, nie każdy zna drogę, 
którą Andrea Bocelli przeszedł, aby znaleźć się na 
szczycie sławy. To właśnie kulisy życia prywatne-
go, dzieciństwo i młodość oraz przeciwności, z którymi się zmagał, opisuje w autobiografii zatytuło-
wanej „Muzyka ciszy” (1998). 
MUZYKA CISZY na listopadowym Forum Filmów Nie-Zwyczajnych. Historia wybitnego śpie-
waka Andrea Bocellego (Toby Sebastian), który urodził się z nieuleczalną chorobą oczu, na skutek 
której w wieku 14 lat stracił wzrok. Dorastał na farmie, gdzie sprzedawał maszyny rolnicze. Dzięki 
ogromnej determinacji a także niesamowitemu talentowi wzniósł się ponad ograniczenia, a jego 
muzykę pokochał cały świat. Spotkanie filmowe tradycyjnie poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, 
filmoznawca, teolog duchowości oraz wykładowca AKW.
DOBRE MIEJSCE, ul. Dewajtis 3 wej. B, Bilety – 13/15 zł on-line na Evenea 
KUP BILET a także stacjonarnie przed wydarzeniem 

www.chrzescijanskiegranie.pl

„MUZYKA CISZY” HISTORIA 
WSPANIAŁEGO ARTYSTY  
I NIEZWYKŁEGO CZŁOWIEKA

21.11.2021r. 
godz. 16:00


