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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

coś wypominamy, patrzymy krzywym okiem 
na drugiego, stajemy się podobni do faryze-
uszów z dzisiejszej Ewangelii. Może skreślamy 
kogoś, kto jak przed nawróceniem święty 
Paweł, prześladuje chrześcijan. A jednak łaska 
Boża zawróciła św. Pawła ze złej drogi. 
 Dzisiejsze wszystkie czytania mówią też 
o szansie „nowego początku”. Kobieta i fary-
zeusze  mogą ze skruszonym sercem zacząć 
nowe życie. Święty Paweł w liście do Filipian 
mówi, że „wszystko uznaje za stratę ze wzglę-
du na najwyższą wartość poznania Chrystusa”. 
Jego życie radykalnie się odmieniło po przeży-
ciu skruchy i stało się „nowe”. W pierwszym 
zaś czytaniu z Księgi proroka Izajasza dowia-
dujemy się, że Bóg „dokonuje rzeczy nowej” - 
otwiera drogę na pustyni i na pustyni dostarcza 
wody.  Kiedy nasze życie usycha, kiedy tkwimy 
w grzesznych schematach, gdy zbyt dużo kon-
centrujemy się na złu, Bóg nas w tym Wielkim 
Poście budzi. On ma moc dać nam swoje oczy, 
swoje serce, byśmy widzieli jego chwałę, kiedy 
Wszechmogący pokona zło.  
 

Anna Bielawska

 Zło, które dostrzegamy w innych i w świe-
cie jest często rzeczywiste. Czy mamy jednak 
w sobie spojrzenie Jezusa, które ciągle daje 
szansę człowiekowi? Oburzając się „słusznie” 
sami rośniemy w... pychę, bo porównujemy się. 
Wypadamy korzystnie w świetle tych porównań 
i jeszcze bardziej zatwardzamy serce. Nie uc-
zymy się usprawiedliwiać i oddawać ocenę 
w ręce Boga. Zapominamy o pokorze, której 
uczą nas święci i mistycy. Jezus tak mówił do 
polskiej mistyczki, Alicji Lenczewskiej, zmarłej 
w 2012 roku: „Jeśli spotyka cię zło: niespr-
wiedliwość, cierpienie – to pierwszym twym 
odruchem niech będzie pokorny rachunek 
sumienia z twych czynów serca, myśli, ust 
i dłoni. (…) Nie unoś się gniewem, nie pragnij 
dochodzić swego, nie dopatruj się zła u innych 
i niesprawiedliwości u Boga i ludzi. Nie os-
karżaj i nie użalaj się, że krzywda cię spotkała. 
Spotkała cię łaska Moja i Moje Miłosierdzie, bo 
pragnę przywołać cię na powrót na drogę Moją 
z twoich ślepych zaułków” (Słowo Pouczenia 
pkt 46). Spójrzmy w tym Wielkim Poście, jak 
daleko nam do takiej postawy, by doznając zła, 
bić się we własne piersi. Kiedy ciągle innym 

R zecz dzieje się w świątyni 
w Jerozolimie. Jezus od 
samego brzasku dnia nauc-

za tłumy. Nagle uczeni w Piśmie 
i faryzeusze, czyli ci, którzy 
uważają się za najpobożniejszych, 
przyprowadzają do Niego kobietę, 
która dopuściła się cudzołóstwa. 
Szukają oni powodu, aby oskarżyć 
Jezusa o łamanie prawa mojżeszo-
wego, które nakazuje kamienować 
za takie postępki. Czyż racja nie jest 
po naszej stronie – zdają się pytać 
faryzeusze. Zbawiciel ma jednak 
plan wobec ich zatwardziałych serc. 
Pisze coś na piasku. Może wypisuje 
nazwy grzechów? Nie wiemy tego 
na pewno, ale z pewnością nakła-
nia ich do refleksji. „Kto z was jest 
bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
w nią kamieniem”- mówi. Faryze-
usze jeden po drugim odchodzą, 
a z kobietą Jezus spokojnie rozma-
wia. Przebacza jej, ale nakazuje nie 
grzeszyć więcej.

Każdy z nas znajduje się w sytuacji kobiety pochwyconej na cudzołóstwie i postawionej wobec 
sądu. Za taki grzech grozi kara śmierci i piekła. Jak dobrze, że mamy Jezusa Chrystusa, który 
jest rzecznikiem naszych upadków. Słucha oskarżycieli, zna ich serca. Kto z was jest bez grze-
chu niech pierwszy rzuci kamień. Broni przed potępieniem, uwalnia od grzechu, biorąc go na 
siebie i staje się siłą prowadzącą nas ponad grzechem.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 43,16-21);
(Ps 126,1-2,4-6);
(Flp 3,8-14); 
Aklamacja (J 12,13); 
(J 8,1-11);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Jana (8, 1-11) 
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Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził 
się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 
«Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie 
kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz 
Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał 
na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż 
do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 
niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: 
«I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».

CZY PATRZĘ KRZYWYM OKIEM?

JAK NIE SPAŚĆ Z WYSOKIEGO KONIA  
W WIELKIM POŚCIE 

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Uchodźcy na Bielanach
Przez Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na 
Bielanach przewinęły się już setki uchodź-
ców, m.in. 200 marokańskich studentów. 
Obecnie na terenie Domu przebywa 90 osób. 
Niektóre rodziny wyjechały, a w ich miejsce 
przybywają kolejni. Czują się tam dobrze. 
Dzieci poszły z ogromną radością do szkoły, 
a niektóre matki znalazły już zatrudnienie – 
mówi ks. dyrektor Paweł Walkiewicz. Ośrodek 
współpracuje z Urzędem Dzielnicy Bielany, 
a także otrzymuje ogromne wsparcie ze stro-
ny mieszkańców. Pomimo tego, że większość 
osób jest prawosławnych, bardzo dobrze 
odnajdują się w katolickim ośrodku. - Wiara 
nie rodzi tu żadnych konfliktów. Mamy dobry 
kontakt. Oni po prostu chcą mieć poczucie 
wspólnoty, dlatego sami przychodzą, aby się 
wspólnie z nami modlić. Jest to piękne świa-
dectwo – dodaje dyrektor.

Patronka nauczycieli 
Podczas konferencji prasowej Episkopatu 
ogłoszono patrona nauczycieli polskich. 
Została nim bł. Natalia Tułasiewicz. Była 
z wykształcenia polonistką. W czasie II wojny 
światowej była więziona najpierw w Hanowe-
rze, później w Kolonii. Następnie trafiła do do 
obozu w Ravensbrück, gdzie podejmowała 
misję ewangelizacji. 31 marca 1945 r. zginęła 
w komorze gazowej. W czerwcu 1999 r. pod-
czas pielgrzymki do Warszawy papież Jan 
Paweł II włączył Natalię Tułasiewicz w poczet 
błogosławionych. Natalia była z pozoru zwykłą 
kobietą, której przyszło żyć w okresie wojny 
i okupacji. Pełna marzeń, uwielbiała podróże, 
teatr, kino, chodziła na imprezy, koncerty, wy-
stawy, lubiła dobrze się ubrać. Przy tym była 
jednocześnie wrażliwa na piękno i dobro. Ce-
chowała ją prostota i pokora. Już jako nasto-
latka wybrała Boga jako największą wartość 
swojego życia.

Dzień Dobra
Przypadająca 24 kwietnia Niedziela Miło-
sierdzia Bożego to święto patronalne Cari-
tas, które w tym roku będzie obchodzone 
jako Dzień Dobra. Tego dnia w całym kraju 
odbędą się koncerty, pikniki, warsztaty, pokazy 
i imprezy sportowe pokazujące jak wiele dobra 
dzieje się dzięki zaangażowaniu w wolontariat. 
Wojna w Ukrainie nadała przygotowaniom do 
tego święta nowy kontekst - przeprowadzone 
w Dniu Dobra kwesty pomogą m.in. w utrzy-
maniu placówek dających schronienie uchodź-
com.  Do jego świętowania zaproszono Caritas 
diecezjalne. - Jest wiele ogólnopolskich projek-
tów, w które angażują się także poszczególne 
lokalne Caritas, ale brakowało jednego, które 
je połączy. W tym roku to będzie możliwe. Ten 
dzień pozwoli nam dostrzec jak ważna jest po-
moc, jaką Caritas niesie każdego dnia - wyja-
śnia ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

5-8

WARSZAWSKI FESTIWAL

teologiczny

PROGRAM FESTIWALU

Aby we wszystkim 
był uwielbiony Bóg.

1 P 4, 11

AKADEMIA KATOLICKA 
W WARSZAWIE

ZAPRASZA NA

5 MAJA (CZWARTEK)
11.00-13.00   Debata naukowa: Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara.  

Uczestnicy: prof. Alojzy Nowak (UW), prof. Marek Krawczyk (WUM),  

prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW), ks. prof. Marian Machinek (UWM).  

Prowadzi o. dr Janusz Pyda (AKW). (NIKiDW*) 

19.30-21.30 Modlitwa uwielbienia. Zespół Mocni w Duchu (kościół akademicki św. Anny).

7 MAJA (SOBOTA)
9.30 Msza św. pod przew. Ks. Kard. Kazimierza Nycza (kościół seminaryjny).

11.00-12.30   Konferencja: Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę 

 w rodzinie? Uczestnicy: ks. prof. Romuald Jaworski, dr Szymon Grzelak.  

 Prowadzi: ks. dr Marcin Szczerbiński. (NIKiDW*)

13.30-15.00  Konferencja: Komu służy wirtualna ambona? Ewangelizacja, formacja,  

dezinformacja. Uczestnicy: o. Tomasz Grabowski OP (dominikanie.pl),  

ks. Teodor Sawielewicz („Teobańkologia”), p. Agata Rujner („Prawie Morały”).  

Prowadzi: red. Weronika Kostrzewa. (NIKiDW*)

16.00-18.00 Varsovia sacra. Spacer teologiczny po Starym Mieście z ks. bp. Michałem  

 Janochą (zbiórka: kościół akademicki św. Anny).

6 MAJA (PIĄTEK)
18.00-20.00   Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie. Uczestnicy: o. prof. Andrzej  

Derdziuk (KUL),  dr hab. Dorota Kornas-Biela (KUL). (NIKiDW*)

20.00-21.30   Koncert: Artyści Bogu. Muzyka z teologicznym zamyśleniem.  

Występują: Barbara Żarnowiecka (sopran), o. Rafał Kobyliński SJ (tenor),  

Michał Chorosiński (recytacja), Andrzej Chorosiński (organy), (kościół MB Łaskawej 

na Starym Mieście).  
 
 

8 MAJA (NIEDZIELA)
9.00  Msza św. z transmisją radiową z kościoła św. Krzyża pod przew. ks. prof.  

 Krzysztofa Pawliny, rektora AKW.

12.00 Pielgrzymka autokarowa społeczności akademickiej AKW na Jasną Górę. 

20.00 Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu. 

21.00 Apel jasnogórski i zakończenie festiwalu. 

Dokładny plan festiwalu i linki do transmisji 
internetowych na stronie: www.akademiakatolicka.pl 

*  Aula Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,  
ul. Krakowskie przedmieście 66
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Jak więc możemy obronić się przed demo-
nem próżnej chwały? Ewagriusz podaje spraw-
dzone środki zaradcze: pokora, służba i troska 
o innych, oraz… gościnność. Co więcej, naszym 
sprzymierzeńcem w walce z próżną chwałą jest 
-  paradoksalnie - nasza własna słabość. Przypo-
mina nam ona jak mali i znikomi jesteśmy w całej 
tej przestrzeni walki duchowej. Dlatego mnisi 
najczęściej radzili, aby stale przypominać sobie 
swoje dawne grzechy i błędy: wtedy uchronimy 
się przez próżną chwałą i pychą, która - jak pisał 
Ewagriusz - jest samym dnem piekła. 

Ks. Andrzej

Będąc już w drugiej połowie Wielkiego 
Postu, trwamy dalej w ascezie i modli-
twie, kierując nasze myśli coraz częściej 
w stronę zbliżającej się Wielkanocy. Po-

kuta, którą podejmujemy w tym czasie sprzyja 
naszemu nawróceniu i osiąganiu kolejnych du-
chowych owoców. Jest to z pewnością doświad-
czenie umocnienia, które utwierdza nas w wie-
rze i zachęca do kontynuowania ascezy... Jest 
to również moment, kiedy szczególnie jesteśmy 
narażeni na jednego z najbardziej perfidnych 
z demonów - ducha próżnej chwały. 

Próżna chwała, jak pisze Ewagriusz z Pon-
tu, jest jakby „przylepiona” do życia cnotliwego 
i dotyczy zwłaszcza ludzi pobożnych. Zazwyczaj 
może nie mamy z tą pokusą większego problemu, 

kiedy zmagamy się z grzechami dnia codzienne-
go - dość szybko przecież orientujemy się, że 
w naszej walce duchowej nie jesteśmy „orłami”. 
Ale kiedy zaczyna się nam w tej walce powodzić, 
a nasza cnota wzrasta, wtedy właśnie stajemy się 
celem ataków demona próżnej chwały. 

Ewagriusz twierdził, że próżna chwała wzra-
sta razem z cnotami: im lepiej nam idzie w życiu 

Próżna chwała objawia się 
często tym, że zaczynamy 

(świadomie lub nie) szukać  
uznania innych, uzależniając się 
od ludzkich pochwał. 

JAK NIE SPAŚĆ Z WYSOKIEGO KONIA 
W WIELKIM POŚCIE

duchowym, tym bardziej ów demon jest bliżej nas. 
Pokonując na drodze ascezy swoje  pożądliwości 
i grzechy, osiągamy w pewnym momencie pokój 
ducha, który - niestety -  może skierować nas ku 
nam samym. Myślimy wtedy: ”Tyle już osiągnąłem 
przez ten Wielki Post. JA osiągnąłem… Może gdy-
by inni byli tak wytrwali w walce z grzechem jak 
JA, świat byłby trochę lepszy”... Jeśli ulegniemy 
takiemu lub podobnemu myśleniu, demon próżnej 
chwały otwiera w naszym sercu drogę wszystkim 
pozostałym pokusom. Zarówno tym, z których 
już się wyzwoliliśmy, ale również (a może przede 
wszystkim) demonowi pychy. 

Próżna chwała objawia się często tym, że 
zaczynamy (świadomie lub nie) szukać uznania 
innych, uzależniając się od ludzkich pochwał. 
Charakterystycznym przejawem tej pokusy jest 
coraz większa surowość w postach i przymnaża-
nie sobie ćwiczeń cielesnych. Działa tutaj pokręt-
na logika: jeśli nagrodą za ascezę jest chwała 
i podziw u innych, to surowsza asceza będzie dla 
mnie źródłem większej chwały. 

Niestety, demon próżnej chwały jest w sta-
nie zniszczyć wszystkie dotychczasowe osią-
gnięcia. Sprowadza nas do poziomu niższego 
niż przed podjęciem ascezy. Im ktoś wyżej się 
wspiął w swoich trudach, tym jego upadek będzie 
większy. Starożytni mnisi często podkreślali, że 
w „drabinie duchowej doskonałości” najbardziej 
śliski i zdradliwy jest ostatni szczebel - spada się 
z niego boleśnie na sam dół… 

Opowiadano o abba Dioskorze, że był pisarzem i że niegdyś spisywał zbiory. Kiedy więc zo-
stał mnichem, jeśli mu ludzie mówili: „Jesteś ważną osobistością” - odpowiadał: „Takiemu a ta-
kiemu pewnego dnia ukradłem worek, jeszcze innemu zabrałem koszyk”. - Niewątpliwie robił tak 
po to, żeby się ustrzec próżnej chwały.

JAKŻE HOJNIE OBDAROWANI…
W ubiegły piątek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie kapłani 

i wierni z naszej parafii odpowiadając na apel Papieża Franciszka, przyłączyli się do aktu po-
święcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Podczas wieczornej 
Eucharystii uczestnicy 33 dniowych rekolekcji dokonali osobistego Aktu Ofiarowania siebie J 
ezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg nauki św. Ludwika Maria Grignion de Montfort 
zawartej w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP”. Następnie można było wziąć 
udział w rozważaniu Męki Pańskiej, krocząc Drogą Krzyżową. Ale to nie wszystko… Przez 
całą dobę trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu „Adoracja bez granic”. 

    Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że można było wychodząc ze świątyni, poczuć się 
bardzo hojnie obdarowanym. Można też było oddać wszystkie sprawy i niepokoje we wła-
ściwe ręce. Cieszę się, że i ja mogłem uczestniczyć w tych wydarzeniach i że modlitwa tego 
dnia rozlała się po całym świecie, do czego zachęcała Matka Boża w Fatimie. Dlatego też 
zachęceni, by walczyć różańcem o pokój, nienarodzone dzieci i zadośćuczynienie Niepoka-
lanemu Sercu Maryi, módlmy się, by to serce zwyciężało stale w nas i dla nas.

    Jacek Grubek
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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.  03.04 – pierwsza niedziela miesiąca,  
rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne,  
które poprowadzi Ks. Matteo Campagnaro; 
po Mszy o g. 10.30 spotkanie przed I Komu-
nią św.; po sumie nabożeństwo adoracyjne; 
Gorzkie Żale 17.30; do kosza przy ołtarzu 
można składać dar serca dla potrzebujących; 
trwa nadal zbiórka dla Ukrainy.

2.  04.04.– poniedziałek, Msze św. z nauką 
rekolekcyjną: 9.30; 18.00; 20.00; o g. 18.00 
modlimy się w intencji naszych zmarłych  
poleconych modlitwie Kościoła  
w wypominkach.

3.  05.04 – wtorek, rekolekcje: 9.30; 18.00; 
20;00.

4.  07.04 – pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania.

5.  08.04 – piątek, po Mszy św. wieczornej 
Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego 
Sakramentu do g. 20.00.

6.  10.04 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 
błogosławieństwo palm przed Mszą św.

5 
MAJA

CZWARTEK 
19.30

Modlitwa uwielbienia 
     ZESPÓŁ 

KOŚCIÓŁ AKADEMICKI ŚW. ANNY


