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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

więź, zaufanie. W Tomaszu topnieje  krytyczna 
postawa. Nie polega już na sobie, ale odda-
je się całkowicie Jezusowi, swojemu Panu 
i Bogu. Jego wiara “przechodzi” z rozumu do 
serca, z etapu racjonalności w etap zaufania.
 Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia 
tym, którzy nie widzieli, a uwierzyli i nazywa 
ich błogosławionymi (J 20, 29) . To błogosław-
ieństwo dotyczy każdego z nas. W naszym ży-
ciu są takie momenty, w których nie widzimy, 
nie czujemy, nie doświadczamy, a jednak wier-
zymy, że jesteśmy w ręku Boga. Są to trudne 
sytuacje, w których nie czujemy uzdrowienia, 
wyzwolenia, nie znajdujemy pociechy, nie 
czujemy bliskości Boga. A jednak dzięki łasce 
Bożej trwamy w wierze i możemy stawić czoło 
największym przeciwnościom. Św. Piotr pisze 
swoim liście: Dlatego radujcie się, choć ter-
az musicie doznać trochę smutku z powodu 
różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość 
waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od 
zniszczalnego złota, które przecież próbuje się 
w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objaw-

i w Nim odnalazł sens tego życia. Po śmier-
ci Jezusa pozostało rozczarowanie i pustka. 
Tomasz zawiódł się na Jezusie, zawiódł się 
na przyjacielu i drugi raz nie chciał podjąć 
ryzyka wiary, nawet wobec świadectwa dz-
iesięciu mężczyzn, których znał od lat, ludzi 
zahartowanych w pracy i trudzie, realistów jak 

on. Tomasz oczekiwał racjonalnych dowodów. 
Jezus pozwolił mu przez osiem dni “mieć rac-
ję”. Czekał, by dojrzał do wiary. Potem objawił 
mu inną rzeczywistość: może zobaczyć Jego 
ręce i nogi, może włożyć rękę do Jego boku, 
może poprzez dotyk przekonać się o rzeczy-
wistości ran Zmartwychwstałego.
 Dotknięcie ciała i ran Jezusa jest znakiem 
osobistej relacji. Wyraża się w nim bliskość, 

Nie do końca przekonani byli 
Apostołowie co do Jezusa 
Chrystusa i Jego zbawczej 

misji. Powątpiewanie, sceptycyzm 
należały do częstych ich zachowań. 
Natanael-Bartłomiej, przyprowad-
zony do Jezusa przez Filipa, wy-
powiada zgryźliwą uwagę: „Czyż 
może być coś dobrego z Nazare-
tu?” (J 1,46). Szymon Piotr, który 
przekonuje Jezusa, że Męka, 
a tym bardziej śmierć, nie mogą na 
niego przyjść. W podobnym duchu 
wypowiada się Tomasz w dzisie-
jszej Ewangelii „Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do 
boku Jego, nie uwierzę” (J 20,21).
Trudno się dziwić Tomaszowi, 
który podobnie jak inni uczniowie 
wiązał z Jezusem wielkie nadzie-
je. Z Nim złączył całe swe życie 

Zmartwychwstały Pan, przy pierwszym spotkaniu z apostołami ofiaruje im i Kościołowi swój po-
kój, Ducha Świętego na uwolnienie od zła. Grzech sprawia najwięcej spustoszenia, jest śmier-
cią. Odbiera pokój, zdrowie, zdolność miłowania i szacunku, niszczy wszelkie relacje. Syn Boży 
stał się człowiekiem i własną krwią zapłacił za grzech świata, biorąc go na siebie. Dziś możemy 
dziękować Bogu, że odpuszcza nam wszystkie grzechy, gdy je szczerze wyznajemy.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 5,12-16);
(Ps 118,1 i 4,13-14.22 i 24);
(Ap 1,9-11a.12-13.17-19); 
Aklamacja (J 20,29); 
(J 20,19-31);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Jana (20, 19-31) fragment
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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale 
on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miej-
sce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu 
odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» (...)

PAN MÓJ I BÓG MÓJ
 

BĄDŹ JAK ŚW. JÓZEF!

Ks. Marian Rowicki
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W naszym życiu są takie 
momenty, w których  

nie widzimy, nie czujemy,  
nie doświadczamy, a jednak  
wierzymy, że jesteśmy w ręku Boga



TYGODNIK PARAFIALNY NR 463

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Otwarte spotkanie 
synodalne młodzieży
W środę 27 kwietnia odbędzie się otwarte spo-
tkanie synodalne młodzieży. Początek o godz. 
19.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.
IDEA
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji 
Warszawskiej, w ramach trwającego synodu, otrzy-
mało aprobatę na przeprowadzenie projektu pt. „No 
wreszcie! Porozmawiajmy o Kościele marzeń”.

W tej nazwie ukryte są 3 wątki:
Dla wielu osób z pokolenia X synod jest spektaku-
larnym wydarzeniem, poprzez które Kościół hierar-
chiczny wychodzi do młodych świeckich i stawia ich 
w pozycji podmiotu, nie przedmiotu.
Długo oczekiwanym etapem jest stworzenie prze-
strzeni dialogu między duchownymi i świeckimi, 
w poczuciu bezpieczeństwa i pewności siebie.
Warto porównać oczekiwania młodych ludzi wzglę-
dem Kościoła z marzeniami o funkcjonowaniu Ko-
ścioła, jakie ma Jezus. Może się okazać, że nasze 
marzenia się pokrywają i wzajemnie przenikają. To 
już pierwszy krok, aby razem budować Kościół.

XIV Tydzień Biblijny
W tym roku obchodzony będzie w dniach 1-7 
maja pod hasłem „Posłani z darem pokoju Jezu-
sa Zmartwychwstałego”.
Tydzień Biblijny rozpoczyna się w III niedzielę wiel-
kanocną. Od 2017 r. jest to ona także dniem Naro-
dowego Czytania Pisma Świętego. Patronuje mu 
Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II

ieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widziel-
iście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie 
widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się 
radością niewymowną i pełną chwały wtedy, 
gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie 
dusz (1P 1, 6-9).
 Mówimy o rzeczywistości, której nie wid-
zimy, a którą jedynie przeczuwamy. Wiara 
jest zaufaniem i zawierzeniem siebie Komuś 
kogo spotkać można tylko w głębi swojego 
serca. Jednak nie każdy ma odwagę tam za-
jrzeć i spotkać się z sobą sam na sam, dlatego 

w osobie Tomasza każdy z nas może odnaleźć 
swoje wątpliwości i niepewność. Jezus mówi 
wyraźnie, że błogosławi tym, którzy odważą się 
na krok w „nieznane”. Błogosławi wszystkim, 
ale tylko ci, którzy zechcą się z Nim spotkać 
w swoim sercu będą z tego błogosławieństwa 
korzystać. Nie widzę Go ludzkimi oczami, ale 
mogę dostrzec Go oczami wiary, jeśli tylko 
będę tego chciała… Czy mogę siebie nazwać 
błogosławioną, dlaczego tak, dlaczego nie?
  

Grażyna Karwowska

Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak: Chrzestnym  
może zostać ten, kto ma wymagane prawem 
przymioty. Zostały one opisane przez usta- 
wodawcę w kan. 874 §1 Kodeksu prawa ka-
nonicznego.
Kandydaci na chrzestnych muszą: 
1) Być wyznaczeni przez przyjmującego chrz-
est albo przez jego rodziców, albo przez tego, 
kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez pro-
boszcza lub szafarza chrztu, i mieć wymagane 
do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia 
tego zadania.
2) Ukończyć szesnaście lat, chyba że biskup 
diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz 
lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna 
zaleca dopuszczenie wyjątku.
3) Być katolikami, bierzmowanymi i przyjąć już 
sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prow-
adzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające 
funkcji, którą mają pełnić.
4) Być wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej, 
zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. 
5) Nie być ani ojcem ani matką przyjmującego 
chrzest. 
Wszystkie wymienione warunki muszą zos-
tać spełnione łącznie.
 Jeśli chodzi o wymóg „bycia katolikiem”, 
Dyrektorium Ekumeniczne n. 98b zezwala 
na pewne odstępstwo. Istnieje możliwość 
dopuszczenia wiernego wschodniego aka-
tolickiego do pełnienia roli chrzestnego obok 
chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej 
katolickiej) w chrzcie dziecka albo dorosłego 
katolika. Trzeba jednak wystarczająco zabez-
pieczyć edukację ochrzczonego i mieć wiedzę, 
że dany chrzestny nadaje się do tej roli. 
 Przytoczone kryteria, z wyjątkiem jed-
nego, zapisanego w kan. 874 §1 n. 3, nie 
budzą trudności interpretacyjnych. Warunk-
iem, który wyzwala najwięcej emocji przy 

doborze chrzestnych, jest „prowadzenie życia 
zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji, 
jaką ma pełnić” przyszły chrzestny. Dla wielu 
osób w społeczeństwie coraz bardziej zla-
icyzowanym kryterium to nie jest jasne i zadają 
sobie pytanie, w którym momencie życie nie 
jest prowadzone zgodnie z wiarą ani nie odpo-
wiada funkcji, jaką ma pełnić chrzestny.
 Jak zauważają biskupi polscy, za nieod-
powiednich do bycia chrzestnymi – a tym 
samym za niewyznających swej wiary życiem 
zgodnym z nauką Kościoła – należy uznać np. 
osoby żyjące w niesakramentalnych związ-
kach małżeńskich (cywilnych, partnerskich) 
oraz młodzież nieuczęszczającą na kate-
chizację. Oprócz wyliczonych osób rodzice 
powinni unikać wyznaczania na chrzestnych 
tych, którzy nie wierzą oraz poważnie zanied-
bują swoje obowiązki religijne, np. systematy-
czne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. lub 
przystępowanie do sakramentów. 
 Prowadzenie życia zgodnego z wiarą 
oraz odpowiadającego funkcji chrzestnego są 
związane ściśle z celami, dla których realizacji 
istnieje w Kościele katolickim ta funkcja. Bez 
spełnienia przywołanych kryteriów wypełnienie 
zobowiązań złączonych z przyjętym urzędem 
wydaje się utrudnione. Chrzestny, sam będąc 
pozbawiony łaski sakramentalnej, będzie 
napotykał na przeszkody w towarzyszeniu 
chrześniakowi na drodze chrześcijańskiego 
życia. Dopuszczenie do funkcji chrzestnego 
osoby niepostępującej zgodnie z regułami 
wiary wiąże się z ryzykiem utraty wiary przez 
osobę powierzoną duchowej pieczy chrzest-
nego i w ten sposób uderza w sens istnienia 
w Kościele katolickim tej funkcji. Ponadto było-
by sprzeczne z prawem Bożym nakazującym 
unikania zagrożeń wiary.  

Tekst z miesięcznika „Tak Rodzinie”

CHRZESTNI 
POD PIĘCIOMA WARUNKAMI
Niekiedy zastanawiamy się, kogo poprosić na chrzestnego. Jakie warunki musi 
spełniać kandydat do tej funkcji?
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W kościele spotkamy się jeszcze w piątek, 
13 maja, na czuwaniu z Matką Bożą Fatimską 
i św. Józefem po wieczornej Eucharystii, zaś trzy 
tygodnie później, w piątek, 3 czerwca, spotka-
my się po raz ostatni, również po wieczornej 
Eucharystii, aby uroczyście powierzyć się św. 
Józefowi. 

Na koniec jeszcze jedno. Kiedy modlimy się 
litanią do tego świętego patrona poznajemy jego 
wszystkie wspaniałe cnoty. Ale jest jeszcze jedna 
szczególna cecha świętego rzemieślnika, bardzo 
ujmująca. On jest po prostu niezwykle… sym-
patycznym świętym! Oprócz tego, że naprawdę 
warto być z nim w bliskości, to jego obecność jest 
po prostu miła. 

Informacje o rekolekcjach warto śledzić 
przede wszystkim na Facebooku (www.facebook.
com/Par.Obj.Pan.Blizne), a także na stronie para-
fialnej (www.objawieniepanskie.waw.pl). 

Parafianin

* Jedno ze świadectw p.t. „11 milionów złotych od św. 
Józefa” można odsłuchać na naszym kanale „Parafia 
Objawienia Pańskiego” na Youtubie oraz na parafial-
nym Facebooku w dziale Filmy.

W zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy za-
wierzaliśmy się mężowi Maryi, mogliśmy wysłu-
chać kilku niesamowitych świadectw. Były tak 
mocne, że zapierały dech w piersiach*. Św. Józef 
zabiera się ochoczo do pracy tam, gdzie zło czyni 
pustkę i zniszczenie. Ziemski ojciec Pana Jezusa 
to ktoś, kto realnie i konkretnie (choć niekoniecz-
nie bezboleśnie) potrafi naprawić nasze życie. 

W końcu w Nazarecie był sprawnym i uznanym 
rzemieślnikiem! Jest przy tym niesamowicie 
sprawczy, twórczy i… nie brakuje mu poczucia 
humoru. Genialny fachowiec. A jego największym 
talentem jest instalowanie nas bliżej Pana Jezu-
sa. Tak to wygląda z naszej ludzkiej perspektywy. 

A jak z góry, ze strony Nieba?
Pomyślmy. Oto sam Bóg Ojciec oddaje swo-

jego Syna na wychowanie skromnemu miesz-
kańcowi Nazaretu. Kim zatem musiał być ów 
człowiek, skoro został wybrany na tego, który wy-

Konsekracja oznacza  
nie tylko poświęcenie się 

komuś, ale także stawanie się  
jak ten, komu się zawierzamy.

BĄDŹ JAK ŚW. JÓZEF!
ZA TYDZIEŃ RUSZAJĄ U NAS 33-DNIOWE REKOLEKCJE Z OJCEM JEZUSA! 

chowa Mesjasza? Skoro sam Bóg miał do niego 
zaufanie i powierzył mu Pana Jezusa? Dlaczego 
zatem my nie mielibyśmy się mu zawierzyć?

A zatem… zapraszamy na rekolekcje kon-
sekracji św. Józefowi. Konsekracja oznacza nie 
tylko poświęcenie się komuś, ale także stawanie 
się jak ten, komu się zawierzamy.

Będą to rekolekcje indywidualne. Przez 33 dni 
będziemy studiować książkę „Cały sprawiedliwy” 
o. Krzysztofa Wonsa SDS. Do lektury zostanie do-
łączona broszura-przewodnik, która przeprowadzi 
nas przez codzienne konferencje i modlitwy. 

Dzisiaj, w Święto Miłosierdzia Bożego, ru-
szają zapisy w kościele (czekamy na Was przed 
i po każdej Mszy Św. przy stoliku w kruchcie). 
Można także zaopatrzyć się w książkę rekolekcyj-
ną i przewodnik. Potem przez cały tydzień będą 
one do nabycia w zakrystii. 

Startujemy już za tydzień, w niedzielę,  
1 maja. Tego dnia rozpoczniemy codzienne, trwa-
jące kilkanaście minut, indywidualne ćwiczenia du-
chowe w domu, a na każdej Mszy Św. wysłucha-
my specjalnego kazania rekolekcyjnego. Dodam, 
że ćwiczenia duchowe będą się składać z lektury 
książki oraz odmówienia krótkiej modlitwy. 

Ostatnie dwa lata to czas katastrof, a co za tym idzie lęków i niepewności. Sączące się ze wszystkich stron wiadomości 
stresują nas i przygnębiają. I skoro wiele państw i rządów szuka sojuszy dających gwarancje bezpieczeństwa, to tym 
bardziej każdy z nas, indywidualnie, powinien zwrócić się o wsparcie. Do kogo? Do potężnego świętego patrona. 
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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.  24.04 – niedziela, o g. 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego

2.  25.04 – poniedziałek, święto św. Marka 
Ewangelisty

3.  26.04 – wtorek, uroczystość św. Wojciecha 

Biskupa, Męczennika
4.  29.04 – piątek, wspomnienie św. Katarzyny 

Sieneńskiej
5.  01.05 – niedziela, rozpoczynamy 33 rekolek-

cje do św. Józefa

DLATEGO-ZESPÓŁ MUZYCZNY ROZPOCZYNA CYKL KONCERTÓW 
Misją zespołu jest zwracanie uwagi na to, co ważne. Tworzymy własną muzykę do autorskich tekstów. Nasz przekaz to odpowiedź na postulat, że 
wszystko jest względne. Zawodowo jesteśmy związani z różnymi branżami, mamy swoje rodziny, dzieci i problemy jakich doświadcza większość, 
ale mamy też coś co pozwala nam wierzyć, że warto mówić głośno- miłość, wierność, rodzina i dekalog – te pozostają wartością niezmienną. Z tego 
powodu angażujemy się a także inicjujemy działania i akcje takie jak Qulturalne Bierzmowanie.

Chcemy propagować życie tymi wartościami nie dlatego, że sami jesteśmy idealnym tego przykładem, ale ponieważ wiemy, że to najlepsza droga. 
Dlatego pośród stołecznego zgiełku, wciąż na nowo, przypominamy sobie nawzajem i naszym słuchaczom o tym, żeby szukać miłości Boga w codzi-
enności. „Cokolwiek robię, niech zmierza ku Tobie, Ty w złej życia dobie nie pozwól mi odejść”. Właśnie dlatego!

dlategogramy.pl

26.04 Warszawa Bielany
19.05 Warszawa Żoliborz
28.05 Warszawa Ursus
7.06 Stare Babice


