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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

jeszcze mocniej je zamknęło na łaskę. Słowo 
Boga może być idealnie przekazane, a jednak 
ludzkie serce posiada zdolność zamknięcia się 
na nie. Człowiek może zamknąć na głos Boga 
nie tylko uszy, ale i serce, nie chce słuchać 
i nie chce przyjąć. Słowo Boga może być dla 
człowieka zbyt bolesne i dlatego zostaje odrzu-
cone. Tymczasem Bóg rani i Bóg leczy. Rany 
zadane przez słowo Boga nie są szkodą dla 
człowieka, lecz zyskiem. One są raną boskiego 
chirurga, który leczy, a nie kaleczy. Tajemnica 
zamknięcia na łaskę stanowi jeden z ważnych 
wymiarów Ewangelii i nigdy nie wolno jej stracić 
z oczu.

Proś dzisiaj o łaskę niemarnotrawienia 
Słowa Bożego. Dzięki niemu możesz doświad-
czyć, że to właśnie TERAZ jest czas zbawienia.

Zastanów się! Czy potrafisz słuchać praw-
dy Ewangelii w całkowitej wolności? Czy nie 
unikasz słów Jezusa, które żądają zmiany two-
jego myślenia, rezygnacji ze złych pragnień, 
zmiany postawy życia? Odpowiedzią na to jest 
przyjęcie z pokorą drogi, którą chciał pokazać 
dzisiaj Jezus.

    Henryka Andrzejewska

zus wśród swoich w Nazarecie.
Dziś też możemy spotkać wielu proroków. 

Możemy wiele razy słyszeć słowa samego 
Boga, ale co z tego. Jeśli nie wprowadzimy 
w czyn tego, do czego wzywa nas Bóg.

Zwróćmy uwagę na fakt, że Jezus na po-
czątku miał wielu wielbicieli „oczy wszystkich 
w synagodze były w Nim utkwione” (w.20)

Dlatego wydarzenie w Nazarecie zmusza 
nas do zastanowienia się nad tajemnicą oporu 
ludzkiego serca na przyjęcie słowa Bożego i ła-
ski. To słowo było ostre - świadczy o tym reakcja 
słuchaczy - ale mimo to nie otworzyło serc, lecz 

Wydarzenie w Nazarecie 
zmusza nas do zastano-

wienia się nad tajemnicą oporu 
ludzkiego serca na przyjęcie  
słowa Bożego i łaski. To słowo 
było ostre - świadczy o tym 
reakcja słuchaczy - ale mimo to 
nie otworzyło serc, lecz jeszcze 
mocniej je zamknęło na łaskę. 

Dzisiejsza Ewangelia jest kon-
tynuacja tej z poprzedniego 
tygodnia. Oj, jak trudno być 

Mesjaszem wśród swoich. Kiedy 
Jezus wprost mówi, że właśnie 
teraz wypełnia się proroctwo zapo-
wiadające Mesjasza, oni są nieufni. 
Może to nawet za mało powiedzia-
ne. Mieszkańcy Nazaretu wpadają 
w gniew. Są zdolni do zabicia swo-
jego współziomka, który mniema, że 
jest Mesjaszem.

Pierwsze wystąpienie Jezusa 
w synagodze kończy się spięciem. 
Przychodzi człowiek, czyta proroc-
two i twierdzi, że ono właśnie się 
spełniło. Ostatecznie mówi takie 
słowa, że cała synagoga wypędza 
Go za miasto i chce Go zabić. Nie 
jest to chyba najlepszy początek…

Wkrada się zazdrość i zawiść, 
których konsekwencją jest zdystan-
sowanie się do osoby, odrzucenie 
i niewiara w jej nadprzyrodzoną 
moc. Tego właśnie doświadczył Je-

Bóg w Jezusie upodobnił się do nas we wszystkim. Przyszedł, aby przekonać nas o swojej bez-
warunkowej miłości, z pragnieniem, by pojednać nas z sobą i otworzyć nam niebo. Wcześniej, 
w proroctwach, zapowiadał Mesjasza, określając sposób działania. Jezus ogłasza, że w Nim 
spełniają się wszystkie proroctwa. Koto uwierzy dostępuje zbawieni. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Jr 1, 4-5. 17-19); 
(Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17);  
(1 Kor 12, 31 – 13, 13);  
Aklamacja (Łk 4, 18); (Łk 4, 21-30);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (4, 21-30) 
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Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy 
nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, 
ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, 
w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Sy-
ryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, 
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go 
strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

JEZUS ODRZUCONY W NAZARECIE

RATUJ SIEBIE, RATUJ ŚWIAT 
NEGACJA JEDNOŚCI

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Indie przeciwko chrześcijaństwu
Ministerstwo obrony Indii skreśliło z repertuaru 
parady wojskowej chrześcijański hymn gra-
ny tradycyjnie w Dniu Republiki 27 stycznia. 
Chrześcijanie w Indiach i opozycja polityczna 
nie kryją oburzenia. Pieśń kościelna „Abide With 
Me” (Zostań ze mną, Panie), ulubiony utwór 
twórcy państwa, Mahatmy Gandhiego, był gra-
ny podczas wojskowych parad, tzw. „Beating 
the Retreat” od 1950 roku. W ostatnim roku 
wzrosła przemoc wobec chrześcijan i ich dys-
kryminacja. Według organizacji United Christian 
Front, w szczytowym momencie odnotowano 
486 przypadków przemocy wobec chrześcijan. 
W drugiej połowie ub. roku hinduscy przywódcy 
nacjonalistyczni wzywali do „oczyszczenia” Indii 
z chrześcijan i muzułmanów. 

Sagrada Familia
Słynna bazylika Sagrada Familia w Barcelonie 
otrzyma w tym roku nowe wieże Ewangelistów. 
Będzie to kolejny etap prac nad budową tej wy-
jątkowej świątyni, które mają być zakończone 
w 2026r., gdy przypadać będzie setna rocznica 
śmierci jej architekta Antonio Gaudiego. Wieże 
Ewangelistów Marka i Łukasza., po ukończe-
niu będą miały 135 metrów wysokości. Bazy-
lika jest jednym z najważniejszych zabytków 
Hiszpanii. Do końca budowy bazyliki pozosta-
ną jeszcze do wzniesienia Wieże Marka i Jana 
oraz cztery wieże fasady Męki Pańskiej. 

Marsz dla życia w Waszyngtonie 
50 tys. osób przeszło ulicami Waszyngtonu 
w największym Marszu dla życia w Stanach 
Zjednoczonych. Pozdrawiając jego uczestni-
ków Papież Franciszek podkreślił, że „dopie-
ro wówczas, gdy świętość osoby ludzkiej jest 
respektowana i jej prawa uznane, różne formy 
niesprawiedliwości społecznej mogą zostać 
przezwyciężone”. Waszyngtoński marsz od-
był się już po raz 49. Ma on miejsce zawsze 
w rocznicę wyroku Sądu Najwyższego, który 
22 stycznia 1973 roku zezwolił w tym kraju 
na aborcję. Jego uczestnicy mają nadzieję, 
że zwiększająca się ochrona życia poczętego 
w poszczególnych stanach USA wkrótce do-
prowadzi do zniesienia wspomnianego wyroku 
i tym samym pozostawienia kwestii ochrony 
życia w gestii prawodawstwa poszczególnych 
stanów. Przepisy chroniące życie nienarodzo-
nych od momentu, gdy wyczuwalne jest bicie 
ich serca, obowiązują już m.in. w Arizonie, 
Teksasie, na Florydzie, w Arkansas, Alabamie, 
Ohio i Missouri. 

69. Światowy Dzień Trędowatych
Ostatnia niedziela stycznia to dzień mobi-
lizacji na rzecz chorych na trąd. Tak jak za 
dawnych czasów chorzy mogą liczyć na po-
moc najodważniejszych misjonarzy Kościoła 
katolickiego. Trąd jest jedną z najstarszych 
i najokrutniejszych chorób zakaźnych. Oprócz 
cierpień fizycznych łączy się z wykluczeniem 
społecznym. Na szczęście dzięki pracy wielu 
ośrodków na całym świecie każdego roku spa-
da liczba osób zainfekowanych tą chorobą. 

- od g. 17:00 do g. 18:00 odprawiamy nabo-
żeństwo fatimskie, podczas którego wypełniamy 
wspólnie dwa z czterech warunków (różaniec 
i medytacja), 

- potem na Mszy Świętej o g. 18:00 przyjmuje-
my Komunię Świętą wynagradzającą, 

- zaś chętni mogą się w każdej chwili wyspo-
wiadać - konfesjonał jest otwarty już od g. 17:00 
oraz podczas Mszy Świętej. 

Matka Boża z Fatimy obiecała, że w szczegól-
ny sposób uhonoruje każdego, kto odprawi nabo-
żeństwo pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Uczy-
ni to w godzinie ziemskiej śmierci swego czciciela. 
W chwili krytycznej walki o duszę, gdy zło po raz 
ostatni w bezpardonowy sposób będzie się starało 
wydrzeć człowieka Bogu, Piękna Pani z Fatimy 
przyjdzie ze szczególnymi łaskami potrzebnymi 
do zbawienia (vide: uratuje przed piekłem!).

Wraz z Matką Bożą serdecznie zapraszamy 
na Pierwszą Sobotę Miesiąca w Bliznem, która 
przypada już za parę dni, 5 lutego. Nabożeństwo 
jest prowadzone przez członków Koła Żywego 
Różańca.  

Paulina Konieczna

RATUJ SIEBIE,  
RATUJ ŚWIAT 

Kiedy wspomnienie Sylwestra odeszło 
już w dal – taneczny krok ustał, a szam-
pan się wygazował - przestaje być 
śmiesznie. 

Podczas maryjnych objawień wszechczasów 
w Portugalii w 1917 roku Najświętsza Panna prze-
kazała wizjonerom trzy tajemnice fatimskie. Dwie 
pierwsze z nich można podsumować następująco: 

1. Piekło istnieje. Trafiają tam ludzie (fatim-
skie dzieci otrzymały wstrząsającą wizję „mo-
rza ognia”, w którym zanurzeni są diabli i dusze 
w ludzkich postaciach).

2. Możemy uratować przed piekłem wiele 
osób (i siebie). Bóg daje nam ocalenie w postaci 
nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. 

Na czym ono polega?
Kilka lat po zakończeniu głównych objawień, 

10 grudnia 1925 roku, Matka Boża ponownie na-
wiedziła Łucję, fatimską wizjonerkę, i ukazała jej 
swoje Serce. Było Ono otoczo-
ne cierniami. Matka poskarżyła 
się, że ludzie wciąż na nowo Je 
ranią. Poprosiła o współczucie. 
Powiedziała, że nie ma nikogo, 
kto by te ciernie powyciągał. 
Zdradziła, jak można to zrobić. 

To „jak” to właśnie nabo-
żeństwo do Niepokalanego 
Serca. Aby je odprawić, przez 
pięć miesięcy, w pierwsze so-
boty, w ramach wynagrodze-
nia za obelgi i bluźnierstwa 
wypowiadane przeciwko Mat-
ce Bożej, należy:

- iść do spowiedzi (lub być 
w stanie łaski uświęcającej) 

- przyjąć Komunię Świętą 
wynagradzającą 

- odmówić jedną część 
różańca

- przez piętnaście minut 
rozmyślać nad jedną z tajem-
nic różańcowych. 

Wszystkie te warunki 
można spełnić w naszej pa-
rafii. Poruszeni fatimskich we-
zwaniem, w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca: 

Jesteś pewien, że Ty i Twoi bliscy idziecie w stronę Nieba? 
Zapraszamy na Pierwsze Soboty Miesiąca w naszej parafii.

Maryja zdradziła Łucji,  
jak możemy powyciągać 

ciernie z Jej Serca. 
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Jednakże pojawia się tu zagrożenie, na które 
trzeba uważać. Konformistyczna uległość i za-
stępowanie swojego zdania zdaniem: wspólnoty, 
większości lub zdaniem innych osób, których głos 
jest słyszalny - to zła droga. Nie można się zwolnić 
z odpowiedzialności, którą Bóg dał każdemu czło-

wiekowi. Każdy jest powołany do zbawienia i życia 
wiecznego. Każdy powinien się wypowiedzieć.
Trzeba pamiętać, że tak jak w każdym przypadku 
nadmiar i niedomiar jest niewłaściwy, tak i w po-
szukiwaniu rozwiązania z pomocą Ducha Świę-
tego rozwiązanie leży pośrodku, a to co się 
podniesie zależy od tego czy faktycznie pod-
dało się pod natchnienie Ducha Świętego, czy 
jedynie trzymało się własnej myśli. 

Grzegorz Otczyk

Termin jedność odnosić się może do 
grupy osób. Przekazuje wówczas, że 
grupa jest zjednoczona, panuje w niej 
poczucie jedności lub wspólnoty, 

a członkowie tej grupy współdzielą swoje życie 
z innymi członkami i działają jako jedno. Choć 
konotacje w języku polskim wskazują raczej na 
pozytywny odbiór tego terminu, to jedność nie 
jest do końca tak pozytywna jak by się mogło 
zdawać. Zwłaszcza w kontekście trwającego 
Synodu.

Papież Franciszek ogłaszając rozpoczęcie 
prac synodalnych wskazuje na potrzebę usłysze-
nia Głosu Eklezji, czyli tych którzy odpowiedzieli 
na wezwanie i przybyli. Nie tylko głosu tych co 
zostali posłani do Ludu, ale i głosu samego Ludu. 
Nie tylko Jednych, ale i Drugich. Wszyscy zostali 
zaproszeni do udziału. Ma to ogromne znaczenie, 
w tym symboliczne, przy spotkaniach synodal-
nych, w szczególności na poziomie parafii.

Ma to też swoje skutki na wszystkich in-
nych, których ta jedność nie dotyczy. Ujęcie 
czegoś jako jedno wymaga bowiem, aby wskazać 
od czego to jedno się odróżnia i jakie ma cechy. 
Ważne jest zatem jak szukamy tej jedności i jak ją 
charakteryzujemy.

W zaproszeniu do udziału w pracach synodal-
nych pojawia się odwołanie do Ducha Świętego, 
który działa przez ludzi. Jego natchnienie jest nie-
zbędne, aby wypracować właściwe wnioski, które 
pomogą Eklezji. Jest to na tyle istotne, że modli-
twa staje się nieodłącznym działaniem podczas 
tych prac. Nie można potraktować tego jako od-
czytanie kilku stron z tekstem, lecz jako faktyczne 
wezwanie do Ducha Świętego o Jego Natchnie-
nie, aby poprowadził ludzi do Bożej Mądrości. 
Ona jest bowiem potrzebna w tych pracach. Nie 
ludzka mądrość, ludzkie postrzeganie czy ludzkie 
rozumienie.

Nie jest to proste do zrozumienia, ale z Bożą 
Łaską Boża Mądrość jest możliwa do osiągnięcia. 
I nie da się tego pojąć przez ten krótki tekst.

Co jest celem ludzkiego życia?

Zaspokojenie ludzkich oczekiwań lub po-
trzeb? Nie.

A czy w pracach i dyskusjach synodalnych 
powinny pojawiać się ludzkie opinie? Niewątpliwie 
tak. Ci bowiem którzy zostali wezwani to ludzie. 
Mają swoje potrzeby, zachowania, oczekiwania 
i każdy jakoś postrzega ten świat. I oni wszyscy są 
członkami Eklezji. Spotkali się, aby uczcić Swoje-
go Boga. Dla nich organizowane są spotkania, aby 
Eklezja usłyszała każdy głos, nawet najmniejszy.

W synodzie nie chodzi jednak o usłyszenie 
trosk i żalów, które ludzie noszą, ich światopoglą-
dów co kształtują ich życie, przytoczenie ogólnych 

W synodzie nie chodzi  
jednak o usłyszenie trosk  

i żalów, które ludzie noszą, ich 
światopoglądów co kształtują 
ich życie, przytoczenie ogólnych 
stwierdzeń co pojawiają się 
w dyskusjach o Eklezji, czy zacyto-
wanie kilku myśli związanych z ich 
zawodem lub powołaniem. 

W zaproszeniu do udziału 
w pracach synodalnych 

pojawia się odwołanie do Ducha 
Świętego, który działa przez ludzi. 
Jego natchnienie jest niezbędne, 
aby wypracować właściwe wnio-
ski, które pomogą Eklezji.

NEGACJA JEDNOŚCI
stwierdzeń co pojawiają się w dyskusjach o Ekle-
zji, czy zacytowanie kilku myśli związanych z ich 
zawodem lub powołaniem. Cel Synodu jest bo-
wiem, moim zdaniem, inny – usłyszenie Głosu 
Boga przez innych ludzi, dla których stał się 
niesłyszalny.

Mam na myśli także ludzi obecnych w Eklezji, 
którzy zamknęli się na Prawdziwego Boga, w tym 
tych którzy sądzą, że Go znają a faktycznie mają 
mylne o Nim pojęcie. Ci którzy faktycznie pełnią 
Jego wolę, są bowiem świadkami ciągłych cudów, 
które dzieją się na ich oczach. W mojej opinii, za-
daniem Eklezji jest zatem odszukać Boga, któ-

ry jej zniknął z oczu. Nie jest to proste zadanie 
i samą ludzką logiką nie do osiągnięcia. I nie cho-
dzi tu o tworzenie opowieści o Bogu (które znamy 
i słyszymy), ale chodzi o faktyczne życie z Nim. 
Wspólne przeżywanie życia z Bogiem. Nie wy-
kluczajmy go z naszej Eklezji, Wspólnoty.

Czy ktoś zadał sobie kiedyś pytanie – gdzie 
Bóg podczas Mszy jest w kościele? A może gdzieś 
tam stoi lub siedzi, a Go nie widzimy? A co robi 
gdy kończy się Msza? Czy idzie z Nami do domu, 
a może zostaje w kościele na kolejną Mszę? 
W końcu Bóg to gospodarz co nas zaprosił do 
kościoła.

Zatem sądzę, że spotkania synodalne mają nie 
tylko na celu zebranie opinii, lecz odnowienie samej 
Eklezji. Zebrać Eklezję w trosce o Jej dobro.

Czy należy ubogacić liturgię, zmienić trady-
cje, a może należy zrezygnować z czegoś w życiu 
Eklezji? To są przykłady pytań, które są istotne 
w obecnym Synodzie. Tak samo istotne jak pyta-
nie o istotę samej Eklezji.

Po co właściwie Eklezja jest? Jaką misję 
pełni w obecnym świecie?

Eklezja ma jednoczyć ludzi, ale w żaden spo-
sób nie odbiera im podmiotowości i sprawczości. 
Tym samym każdy uczestnik Eklezji dalej ma od-
powiedzialność w swoim ręku. Spotkania synodal-
ne zwiększają tylko zakres tej odpowiedzialności. 
Nie chodzi jednak o reprezentowanie siebie czy 
określonej grupy ludzi na spotkaniu, lecz o poszu-
kiwanie Bożej Myśli na to co się dzieje – w stylu 
– co my (razem) możemy zrobić? Nie – co trzeba 
zrobić - bo to Duch podpowie.

www.objawieniepanskie.waw.plwww.facebook.com/Par.Obj.Pan.Blizne
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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.  30.01 – niedziela, zaproszenie na 33 dniowe 
rekolekcje

2.  02.02 – środa, święto Ofiarowania Pańskie-
go, Dzień Życia Konsekrowanego, taca  
na zakony klauzurowe

3.  03.02 – pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

4.  04.02 – pierwszy piątek miesiąca, 
spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i adoracja Najświętszego Sakramen-
tu do g. 21.00, zapraszamy parafian z Grot, 
tych którzy nie przyjęli kolędy, na wspólną 
modlitwę i błogosławieństwo. Zachęcamy pa-
rafian do adoracji Pana Jezusa, mamy o co 
prosić, widzimy jak zapalna staje się sytuacja 
w Europie i na świecie, wypraszajmy pokój 
dla Ojczyzny i świata. Prosimy zgłaszać 
chorych. Jest wielu starszych ludzi, którzy  
z racji na panikę pandemiczną boją się wyjść 
z domu, spróbujcie dotrzeć do nich, zapropo-
nować odwiedziny Pana Jezusa, to najlepsze 
lekarstwo, trzeba być gotowym, tutaj ucisk  
i prześladowanie, Pan Jezus jest drogą  
do życia w światłości, w Nim spełniają się 
słowa proroctwa.

5.  05.02 – pierwsza sobota miesiąca, wspo-
mnienie św. Agaty. O g. 17.00 nabożeństwo 
pierwszych sobót, zapraszamy, Maryja 
chce towarzyszyć nam w drodze, o g. 18.00 
modlimy się w intencji wynagradzającej.

6.  06.02 – pierwsza niedziela miesiąca, po 
sumie adoracja, kończymy zbieranie ankiet 
synodalnych

7.  14.02 – poniedziałek, rozpoczynamy kate-
chezy Drogi Neokatechumenalnej. Prosimy 
o modlitwę w tej intencji i zachęcamy do 
udziału. Wszystkim nam jest potrzebne na-
wrócenie, Bóg za darmo uwalnia od grzechu 
i śmierci, jeśli z wiarą Go przyjmiemy

8. Dziękujemy za przyjęcie kolędy
9.  Wizyta Duszpasterska w następnym  

tygodniu:
 Pn. 07.02 
 Batalionów Chłopskich 76, 82A i B, 81
 Wt. 08.02  
 Batalionów Chłopskich 75 A, B, C, D
 Śr. 09.02  
 Batalionów Chłopskich 77 A, B, C, D, E
 Cz. 10.02  
 Batalionów Chłopskich 79 A, B,
 Pt. 11.02  
 Batalionów Chłopskich 87 A, B, C,  
 Rayskiego 3, 5

TBILISI…
… na otwarcie i zamknięcie 
pielgrzymki „Gruzja:  
śladami wczesnego  
chrześcijaństwa”  
(dzień I i VII wyprawy).

To właśnie w stolicy rozpocznie się zapierający 
dech w piersiach  duchowy szlak po Gruzji  - kraju, 
który przyjął chrześcijaństwo już w 337 roku, jako drugi 
na świecie (po Armenii)! Pielgrzymi powrócą do Tbilisi 
jeszcze na sam koniec pielgrzymki, po kilku dniach wy-
prawy do miast i wiosek w głębi kraju.

W Tbilisi, mieście położonym w rynnie pomiędzy 
dwoma masywami górskimi i w jego bliskich okolicach 
odwiedzą m.in.: 

- kolebkę gruzińskiego chrześcijaństwa - miasto 
królów Mtskheta z zamkami, twierdzami, mostami 
i cennymi zabytkami sakralnymi, 

- łaźnie siarkowe (znajdujące się w liczącej 1500 lat 
dzielnicy Abanotubani), gdzie orientalnemu relaksowi oddawała się bohema artystyczna XIX w. (m.in. Aleksander Puszkin i Aleksander Dumas ojciec). 

A poza tym będą gośćmi na biesiadzie w tradycyjnej restauracji, najpewniej serwującej słynne gruzińskie pierogi, śledzie i zraziki oraz... wino, które 
na tych terenach produkowane jest od 8 tysięcy lat (najdłużej na świecie!). 

Na szlak Tbilisi - David Gareja – Bodbe – Mtskheta – Gudauri – Vardzia – Borjomi – Batumi – Tbilisi zaprasza ks. Paweł Paliga. 
Cieszymy się, bo na wyjazd zdecydowało się już kilka osób z naszej parafii. Zapisy trwają do końca lutego. Można ich dokonywać u ks. Pawła  

(np. pod mailem p.paliga@vp.pl albo w zakrystii/ kancelarii parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich, gdzie posługuje poprzed-
nik ks. Andrzeja Wolskiego. Cena będzie zależeć od liczby uczestników i wyniesie od 1800 PLN + 620 USD do 1990 PLN + 730 USD. Szczegółowy 
program można znaleźć na stronie parafii ks. Pawła. 

Gorąco polecamy.
Paulina Konieczna


