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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

wzajemnej miłości braterskiej, małżeńskiej, 
rodzicielskiej i każdej innej. I może warto 
zacząć od praktykowania tych właśnie cech, 
czyli zacząć od siebie. Ale nie samemu… tylko 
z Chrystusem, bo On przecież stanowiąc jed-
no ze swoim Ojcem, jest źródłem prawdziwej 
i jedynej miłości. Licząc na własne siły w tym 
względzie, szybko i boleśnie można się prze-
konać o własnej słabości  i kruchości. Źródło 
miłości bije nie we własnym, ale w Chrystu-
sowym Sercu, które gorejąc, może zapalać 
serca ludzkie. Słuchanie Słowa Bożego, spo-
tykanie się z Żywym Bogiem w sakramentach 
świętych, trwanie na adoracji przed Obliczem 
Pana, szukanie wsparcia u świętych orędown-
ików to zanurzanie się w MIŁOŚCI przez wiel-
kie „M”, by móc próbować z tą miłością wy-
chodzić do drugiego człowieka. Jeśli czuję się 
kochany przez Boga, jeśli widzę Jego wielkie 
miłosierdzie dla mnie, to jest szansa, że swo-
ją postawą, wyborami i gestami będę umieć 
wyrażać miłość wobec bliźniego. 

Wiola Malan

jeszcze lepiej ze wzajemnością. Miłość ocze-
kuje na odpowiedź. Oczekuje, nierzadko długo 
i cierpliwie, tj. cierpiąc, oczekuje, a nie żąda, 
nie przymusza… Wzajemność daje pełnię 
szczęścia – kochać i być kochanym. I tego 
pragnie dla nas Chrystus. Pragnie, żebyśmy 
my dzisiaj, Jego uczniowie i świadkowie 

w świecie, gdzie dużo małych i wielkich konf-
liktów, zawiści i rywalizacji, podjęli trud i wyz-
wanie wzajemnej miłości. I jak obserwuje się 
współczesną rzeczywistość, naprawdę może 
to być wyjątkowy znak – wyjątkowy, bo rzadki, 
a przez to niezwykły. 
         Cichość, łagodność i pokora to cechy, 
którymi określa samego siebie Chrystus. To 
cechy, które też pomagają w budowaniu relacji 

N a krótko przed swoją 
męczeńską śmiercią Chrys-
tus pozostawia uczniom 

swój testament  - najważniejsze 
przesłanie – przykazanie miłości. 
„Miłujcie się wzajemnie jak ja was 
umiłowałem”. Kiedy apostołowie 
słuchali tych słów, jeszcze do koń-
ca nie wiedzieli, co znaczyło: „jak 
ja was umiłowałem”. Ten ostatec-
zny dowód miłości Chrystus dał na 
Krzyżu. Miłować więc to oddawać 
życie za drugiego, nawet jeśli jest 
nieprzyjacielem. Trudna to nau-
ka, którą pozostawił Jezus swoim 
uczniom i nam samym, podkreś-
lając jednoznacznie, że ma to być 
nasz znak rozpoznawczy.
        „abyście się wzajemnie miłow-
ali” – to kolejny stopień trudności 
tej nauki. Jednak istotny, skoro 
Chrystus powtarza ją trzykrotnie. 
Dobrze jest miłować kogoś, ale 

Pośród wojen, terroru, ogromu ludzkiej tragedii my chrześcijanie jesteśmy powołani do świad-
czenia o miłości. O tym przypomina Pan Jezus swoim uczniom w godzinie swego krzyża. Bo 
gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Zło jest możliwe do zwyciężenia 
jedynie dobrem, którego dawcą i dysponentem jest jedynie Bóg. Złóżmy w Jego ręce nasze 
życie, aby uzdalniał nas do dzielenia się Jego Miłością.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 14, 21b-27); (Ps 145 (144), 
8-9. 10-11. 12-13); (Ap 21, 1-5a); 
Aklamacja (J 13, 34); 
(J 13, 31-33a. 34-35);

SŁOWO TYGODNIA  
z EWANGELII  wg św. Jana  
(13, 31-33a, 34-35) 
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Po wyjściu Judasza rzekł Jezus: «Syn Czło-
wieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim 
Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został 
w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy 
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą 
otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po 
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE… 

SPOSÓB NA CHCIWOŚĆ I ZAZDROŚĆ

Ks. Marian Rowicki
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Źródło miłości bije  
nie we własnym,  

ale w Chrystusowym Sercu,  
które gorejąc, może zapalać  
serca ludzkie.

(fot. Rémi Walle / Unsplash)
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Statua Chrystusa
Stowarzyszenie Przyjaciół Chrystusa z En-
cantado (AACE) w Brazylii zakończyło budo-
wę ponad 43-metrowej wysokości pomnika 
Jezusa. To największy monument na świecie 
przedstawiający postać Chrystusa. Kluczo-
wym punktem budowli jest serce Chrystusa, 
na wysokości 34 m, gdzie zlokalizowany został 
przeszklony taras widokowy. W skład kom-
pleksu wejdą m.in. sklepy, restauracje oraz 
kawiarnie. Spodziewane zakończenie całości 
tego przedsięwzięcia zostało zaplanowane 
na 2023 rok. Wybudowana w stylu art déco 
statua Chrystusa Opiekuna była tworzona od 
2019 roku na bazie cementu oraz stali. Całość 
inwestycji została sfinansowana ze środków 
prywatnych.

Modlitwa na Zaporożu 
Na wschodzie Ukrainy toczą się bardzo ostre 
walki, jednak ludzie są przekonani, że kraj ten 
wkrótce pokona wroga. „W narodzie panuje 
dobry duch, ludzie wierzą w zwycięstwo i o nie 
się modlą” – powiedział Radiu Watykańskiemu 
bp Jan Sobiło z Zaporoża. Hierarcha dodaje, 
że w czasie nabożeństw majowych mieszkań-
cy tego miasta modlą się, by Maryja już dziś 
przygotowała mosty pojednania. - Ona już się 
stara, jak zaleczyć rany, chociaż wojna jesz-
cze trwa i nie wiemy, kiedy się skończy. Maryja 
chce swoje dzieci uratować i dać nam pokój 
serca, jaki tylko Ona może dać. Przekazuje 
nam całą miłość swojego Syna.

Procesja za Polskę
W niedzielę, 15 maja w Warszawie odbędzie 
się „Procesja Różańcowa za Polskę”. Roz-
pocznie się o godz. 15:00 tuż przed Sank-
tuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rako-
wieckiej 61. Przejdzie przez centrum miasta 
i dojdzie na Plac Zamkowy. O 17:30 w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mie-
ście odbędzie się dziękczynna Msza święta. 
Procesja to wydarzenie bez precedensu, które 
ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo waż-
ne sprawy, przede wszystkim na konieczność 
zadośćuczynienia za grzechy przeciwko życiu.

Dziś proponuję, żeby żywy tekst przemówił 
mocniej niż mój komentarz, dlatego będzie dużo 
cytatów z pięknej, arcyważnej pozycji, o której już 
wspominałam - „Ducha liturgii”.  Papież analizuje 
różne elementy Liturgii Eucharystii. Zajmiemy się 
jednym z nich – postawą ciała.
 „Istnieją wpływowe środowiska które próbują 
wyperswadować nam postawę klęczącą – pisze 
Ratzinger. -Usłyszeć można, iż klęczenie nie 
pasuje do naszej kultury, iż nie wypada to 
dojrzałemu człowiekowi, który wyprostowany 
staje naprzeciw Boga, lub też że nie wypada 
to człowiekowi zbawionemu, który dzięki 
Chrystusowi stał się wolny i dlatego też nie 
musi już klęczeć”. Jednak zwyczaj klękania nie 
pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury – 
pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga. Słowo 
„proskynein”, które oznacza klęczenie „pojawia 
się w Nowym Testamencie 59 razy, z czego 24 
razy w Apokalipsie, księdze niebiańskiej liturgii, 
która przedstawiona zostaje Kościołowi jako 
wzór kultu Bożego.” Św. Łukasz relacjonując 
modlitwę Jezusa w Ogrójcu mówi, że „Jezus 
„padł na kolana” (Łk 22,41). Modlitwa ta jako 
modlitwa wprowadzająca w Mękę jest wzorcowa 
zarówno ze względu na gesty, jak i na treść.” 
Podobnie Św. Łukasz opisując męczeństwo Św. 
Szczepana mówi o jego rzuceniu się na kolana ze 
słowami „Panie, nie poczytaj im tego grzechu!”. 
„Widzimy zatem, iż Łukasz pragnie, aby klęczenie 
pierwszego męczennika zrozumiane było jako 
wejście w modlitwę Jezusa. Klęczenie jest nie 
tylko gestem chrześcijańskim, lecz także gestem 
chrystologicznym”. Klękając w czasie Mszy 

i przed przyjęciem Komunii Świętej naśladujemy 
samego Jezusa!
 Pamiętajmy jednak, że postawa 
klęcząca powinna być świadoma, pokorna, 
nieautomatyczna. „Tam, gdzie klęczenie 
to czysta zewnętrzność, tam staje się ono 
bezsensowne; jednakże także tam, gdzie ktoś 
próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto 
duchowej, nie ucieleśniając jej tam akt adoracji 
gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada 
istocie człowieka. Adoracja jest jednym 
z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego 
człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie 
wolno porzucić gestu ugięcia kolan”.

Anna Bielawska

KOLEJNA ODSŁONA „DUCHA LITURGII”  
JOSEPHA RATZINGERA,CZYLI BENEDYKTA XVI

Rekolekcje o Eucharystii
Msza św. znana czy nieznana, dlaczego potrzeb-
na nam jest wiara eucharystyczna i eucharystycz-
ny styl życia, jak rozkochać się w tym, co dla 
katolika najważniejsze - o tym usłyszymy na reko-
lekcjach, które już od maja, co miesiąc, odbywać 
się będą na Jasnej Górze. Mają charakter otwarty 
i są bezpłatne. Rekolekcje prowadzić będzie o. 
Zbigniew Ptak, paulin. Rekolekcje odbywać się 
będą trzy dni: w ostatni piątek, sobotę i niedzielę 
miesiąca, oprócz lipca i sierpnia. Ideą spotkań, 
które będą miały charakter jednorazowej sesji, 
jest zachęta do uczestnictwa dla nowych osób, by 
jak najwięcej zainteresowanych mogło zdobywać 
eucharystyczną formację. He
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Współczesny świat goni za pieniądzem. 
Chcemy zarabiać coraz więcej, mieć coraz 
lepsze samochody, ładniejsze ciuchy… Z jed-
nej strony nie ma w tym nic złego. Rozwój 
człowieka i dobrze wykonywana praca powin-
ny iść w parze z większym przychodem. Z dru-
giej – pojawiają się zazdrość i chciwość. Bóg, za-
chęcając nas do dzielenia się tym, co mamy, daje 
ludziom receptę na lek chroniący przed zniszcze-
niem żądzą pieniądza. 

Nie wystarczy  
zwykły przelew

Czytając Stary Testament, można zauwa-
żyć, że oddawanie Bogu części plonów i wzno-
szenie świątyń były wyrazem wdzięczności za 
błogosławieństwo. Działo się tak od dawna, cze-
go przykład daje nam np. Jakub: „Jeżeli Pan Bóg 
będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą 
wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubra-
nie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do 

domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten 
zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie 
domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę 
Ci składał w ofierze dziesięcinę” (Rdz 28, 20-22). 
Jakub pokazał, że dziesięcina to rodzaj przymie-
rza z Bogiem, który wymaga osobistego spotkania 
z Nim. Tak jest i dziś. Potrzeba nam duchowego 
spotkania ze Stwórcą, by rozumieć sens dawania 
i doświadczyć błogosławieństwa. 

W Starym Testamencie oddawanie dziesięci-
ny ze swoich plonów m.in. dla lewitów służących 

SPOSÓB NA  
CHCIWOŚĆ I ZAZDROŚĆ

Bogu oraz wsparcie sierot i wdów było obowiąz-
kiem wynikającym z prawa na dowód wierności 
Przymierzu. W Nowym Testamencie nie ma już 
o tym mowy, za to Jezus Chrystus zwraca uwa-
gę na postawę serca dawcy. Surowo i zdecy-
dowanie przemawia do faryzeuszy, którzy zatrzy-
mali się na przestrzeganiu prawa, pomijając „to, 
co ważniejsze (…): sprawiedliwość, miłosierdzie 
i wiarę” (Mt 23, 23). Nie wystarczy więc spełniać 
obowiązku (powinności), przelewając bezdusznie 
pieniądze kolejnym instytucjom, bo to miłość do 
bliźniego wyrażona w trosce i działaniu ma 
najwyższą wartość (zob. Jk 2, 17). Pokazując 
zaś przykład ubogiej wdowy, Jezus wskazuje na 
to, że nie ma znaczenia, ile dajemy, a z jaką mo-
tywacją to robimy. 

Boża pedagogika
Teraz nie ma w Kościele obowiązku odda-

wania dziesięciny. Stanowi ona praktykę wia-
ry, która pokazuje, że uznajemy się za szafarzy 
dóbr danych nam przez Boga. Tej właściwej 
postawy dawania: bez przymusu czy żalu, za to 
z hojnością i radością, uczy nas św. Paweł w Dru-
gim Liście do Koryntian (2 Kor 9, 6-7). 

Nagroda, którą obiecuje nam Pan, jest 
ogromna, jeśli tylko będziemy postępować we-
dług wskazań Jego mądrości. W Księdze Przy-
słów czytamy: „Czcij Pana ofiarą z twego mienia 
i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichrze 
napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się mosz-
czem” (Prz 3, 9-10). Innymi słowy: Bóg zaprasza 
nas, by dzielić się już pierwszymi plonami 
swojej pracy, a On zapewni nam w zamian do-
brobyt. W praktyce szybko można się przekonać, 
że to działanie wymaga zaufania, a więc prawdzi-
wej relacji z Bogiem. To z niej powinno wypływać 
pragnienie oddawania czci Bogu poprzez dziele-
nie się otrzymanym od Niego bogactwem. 

Dziesięcina polega na odłożeniu (najlepiej 
po otrzymaniu wynagrodzenia) 10% swojego do-
chodu na osobny fundusz, z którego przekażemy 
nasze datki na potrzeby Kościoła i cele służące 
rozwojowi królestwa Bożego. Prawo przewidu-
je możliwość odpisania 6% naszego dochodu 
w formularzu PIT z darowizn przekazanych na 
cele kultu religijnego. Warto o tym pamiętać przy 
rozliczaniu swojego dochodu w następnym roku.

Dawanie dziesięciny to nie jest Boży sposób 
na zbieranie pieniędzy, ale sposób wychowy-
wania ludzi na podobieństwo Chrystusa – Boża 
pedagogika. To my potrzebujemy dawać, aby 
nie wpaść w pułapkę chciwości i zazdrości, by 
pieniądze nie stały się naszym bożkiem. Nie 
pytaj, czy muszę dawać, ale jak mogę się zorga-
nizować, żeby dzielić się swoim dochodem, bo 
chcę być jak Jezus!

Sylwia Szreder, miesięcznik „Tak Rodzinie”

Dziesięcina polega  
na odłożeniu (najlepiej  

po otrzymaniu wynagrodzenia) 
10% swojego dochodu na osobny 
fundusz, z którego przekażemy 
nasze datki na potrzeby Kościoła 
i cele służące rozwojowi królestwa 
Bożego. 

Pielgrzymka  
z ks. Pawłem Paligą!  

(dziś ostatni dzień zgłoszeń)
Gdyby nie wojna na Ukrainie, kilka dni temu za-
kończyłaby się pielgrzymka do Gruzji... Ten  pla-
nowany na przedłużony weekend majowy wyjazd 
został jednak odłożony na późniejszy termin, gdyż 
poprosili o to sami uczestnicy. 
Dziś, gdy wiemy już, że można w pełni swobodnie 
i bezpiecznie podróżować na Kaukaz, poprzednik 
ks. Andrzeja Wolskiego w Bliznem – ks. Paweł Pa-
liga wznawia nabór na pielgrzymkę!
Nowy termin duchowego szlaku śladami wcze-
snego chrześcijaństwa to 3-11 października 
2022 roku! 
Przedłużone lato w Gruzji? Tak! A jeszcze lepsza 
wiadomość jest taka, że mimo szalejącej inflacji 
udało się wynegocjować zamrożenie ceny piel-
grzymki, dzięki czemu wyniesie ona tyle samo co 
w maju! 
Aby wyjazd mógł dojść do skutku, musi jednak ze-
brać się grupa licząca 20 osób.
Gorąco zachęcamy, aby dołączyć do wyprawy  
ks. Pawła! 
Termin zgłoszeń jest krótki – 
to niedziela, 15 maja.
Gruzja jest krajem, który przyjął wiarę chrześcijań-
ską bardzo wcześnie, już w 337 roku, i tym samym 
stał się drugim w historii (po Armenii) krajem chrze-
ścijańskim świata...  
W programie pielgrzymki znajdzie się m.in.: 
-  podróż jeepami do cerkwi Świętej Trójcy położo-

nej na wysokości 2170 m.n.p.m.,
-  wizyta w Vardzi: wykutym w skale mieście-klasz-

torze, ze zdobionymi komnatami, tunelem i 
częścią świątynną  

- przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną. 
A ponadto nie zabraknie strawy dla ciała:
– pobytu w uzdrowisku wód mineralnych
– oraz w Batumi – słynnym nadmorskim kurorcie    
 
Cena będzie zależeć od wielkości grupy i wyniesie:
1990 PLN + 730 USD – dla grupy liczącej 20-24 osób
1950 PLN + 700 USD – dla grupy liczącej 25-29 osób
1900 PLN + 670 USD – dla grupy liczącej 30-34 osób
1850 PLN + 650 USD – dla grupy liczącej 35-39 osób
1800 PLN + 620 USD – dla grupy liczącej min. 40 osób.
CENA ZAWIERA m.in.: przelot samolotem, wyży-
wienie 2 razy dziennie, przejazdy autokarem i bi-
lety wstępu do zwiedzanych miejsc, przewodnika, 
ubezpieczenia.
„GRUZJA. ŚLADAMI WCZESNEGO CHRZE-
ŚCIJAŃSTWA” z ks. Pawłem Paligą to podróż 
na szlaku Warszawa – Tbilisi – David Gareja – 
Bodbe – Mtskheta – Gudauri – Vardzia – Borjomi 
– Batumi...       
Polecamy!
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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.  15.05 – niedziela, o g. 10.30 rocznica  
I Komunii św. 17.30 nabożeństwo majowe;  
w tygodniu nabożeństwa po Mszy św. 
wieczornej.

2.  16.05 – poniedziałek, uroczystość  
św. Andrzeja Boboli, patrona Polski  
i metropolii; główne uroczystości  
w sanktuarium.

3.  22.05 – niedziela, Ogólnopolska  
Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

4.  3-4. 06 – X Ogólnopolska Pielgrzymka 
Żywego Różańca oraz II Ogólnopolski 
Kongres Różańcowy pod hasłem:  
Uczynić różaniec modlitwą wszystkich.

5.  05.06 – niedziela, XV Święto Dziękczynienia;  
chętnych do wzięcia udziału w uroczystości 
prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.

FESTIWAL PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ  
„ZAUFAJ PANU” 

Serdecznie zapraszamy na Koncert Laureatów XI Warszawskiego Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej 
“Zaufaj Panu”, który odbędzie się 28 maja o godz. 15 w Parku Hassów. A zwieńczeniem tegorocznego 
festiwalu będzie koncert zespołu DlaTego

https://www.facebook.com/fpczaufajpanu/


