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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

wobec trudności, opanowanie namiętności, 
uprzejmość wobec innych, tych słabszych 
i nieraz bardzo grzesznych, dobroć, łagodność 
i radość. Poczujemy, że nasze życie rodzi się 
z natchnień Ducha Świętego, a nie z naszej 
samowoli. W różnych sytuacjach otrzymamy 
wewnętrzne pouczenia, jak postępować. Niek-
iedy Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej 
przypomni nam właściwe wersety z Pisma 
Świętego i będziemy spokojnie prowadzeni 
przez Boże światło.
 Możemy też być w sytuacji ludzi odd-
zielonych przez grzech od Boga. Ale jeśli 
zdamy sobie sprawę, że skarbem jest posi-
adanie Boga i bycie Jego własnością, to może 
zdobędziemy się na to, by „przy pomocy 
Ducha zadawać śmierć popędom ciała” i żyć 
w wolności dzieci Bożych. Duch Święty nad 
wszystko pragnie przyjść do serc oczyszczon-
ych przez łzy skruchy. Wtedy też widać Jego 
uświęcające działanie.

Anna Bielawska

bezgrzeszne życie. By otrzymać Go w darze, 
potrzeba życia w przyjaźni z Bogiem, nawiąza-
nia bliskiej relacji z Nim:  Ty i ja. Przyjaźń z Bo-
giem, oczywiście, zakłada dążenie do życia 
czystego i unikania grzechu, ale najważniejsze 
jest pragnienie samego Boga. Duch Święty nie 
jest czymś, jakimś konkretnym dobrem. On jest 
osobą, miłością syna wobec Ojca. „Nie otrzy-
maliście przecież ducha niewoli, by się znów 
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów”- mówi dziś św. Paweł 
w Liście do Rzymian. Dziecko ufa i prosi, ko-
cha i otrzymuje, nie umie wszystkiego i chętnie 
się uczy, nie wszystko pojmuje, więc pozosta-
wia swoje sprawy Temu, który jest nieskończe-
nie dobry i mądry.  
 Jak możemy zbadać, czy otwieramy się na 
„Parakleta”, czyli na tego, którego „przywołuje-
my” i Tego, który pociesza nas. Jeśli umiemy 
spokojnie zdać się na Wolę Boga, z zaufaniem 
powierzyć mu siebie i naszych bliskich, nie 
trzeba będzie długo czekać na efekty zawi-
erzenia. Pojawi się w nas pokój, cierpliwość 

Chyba nie ma nikogo spośród 
nas, kto by nie chciał przy-
jąć Ducha Świętego i doś-

wiadczyć Jego działania. Dlaczego 
więc tak często czujemy pustkę 
i brak obecności Bożej w naszym 
życiu? Ewangelia podaje jeden 
bardzo ważny warunek: „jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania”, wtedy otrzy-
macie dar „Parakleta”. Nie można 
oczekiwać automatycznego działa-
nia Ducha Świętego bez współpra-
cy z łaską. Powinno w nas zagościć 
gorące pragnienie wypełniania 
Woli Bożej, które było w Jezusie. 
Silna determinacja, wytrwałość, 
postawienie Boga wyżej niż nasze 
plany i pragnienia może sprawić, że 
nasza dusza oczyści się, by przyjąć 
Najświętszego Gościa.
 Nie należy też sądzić, że Duch 
Święty jest nagrodą za wyjątkowo 

Trudno nam kroczyć Bożymi drogami, chociaż takie jest wymaganie Pana: Jeśli Mnie miłuje-
cie, będziecie zachowywać moje przykazanie. Wierność wymaga wewnętrznej mocy i głębokiej 
motywacji. Dlatego Jezus prosi za nami Ojca, by posłał nam Parakleta. Tak brzmi imię Ducha 
Świętego w języku biblijnym. Tłumaczy się je przez: pocieszenie, wstawiennictwo, przyzywanie, 
ogólnie mówiąc wieloraka pomoc w różnych potrzebach. On ma moc nas pouczać, przypomina-
jąc naukę Chrystusa i kierując na Boże drogi.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Dz 2,1-11); 
(Ps 104,1.24.29-31.34); 
(Rz 8, 8-17); 
Aklamacja (J 16,7.13);
(J 14, 15-16. 23b-26);

SŁOWO TYGODNIA  
z EWANGELII  wg św. Jana  
(14, 15-16, 23B-26) 
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Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać 
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego Parakleta da wam, aby z wami był na za-
wsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdzie-
my do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto 
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. 
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem 
przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Świę-
ty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. 

JAK OTRZYMAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO?
 

O NIECZYSTOŚCI

Ks. Marian Rowicki
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Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

REAL MADRYT ofiarował 
Matce Bożej swój puchar
Ligi Mistrzów

Piłkarska drużyna Realu Madryt – zwycięzcy 
Ligi Mistrzów – po powrocie z Paryża wieczo-
rem 29 maja udała się do stolicy, by tam poda-
rować swój zwycięski puchar patronce miasta, 
Matce Bożej z Almudeny. Piłkarzy, trenerów 
i członków władz klubu powitał arcybiskup Ma-
drytu. Kardynał Carlos Osoro chwalił „kulturę 
spotkania” i zespołowego ducha, które pielę-
gnują zawodnicy hiszpańskiego klubu. „Dzię-
kuję wam z całego serca, że imię Madrytu nie-
siecie na wszystkie kontynenty” – powiedział 
hierarcha.

16 CZERWCA BOŻE CIAŁO. 
Msza św. z centralną procesją

W tym roku wróci na trasę ulicami Warszawy 
centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystość 
rozpocznie się w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warsza-
wie, gdzie o godz. 10.00 zostanie odprawiona 
Msza Święta koncelebrowana pod przewod-
nictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity 
warszawskiego.
Bezpośrednio po Mszy świętej wyruszy orszak 
procesyjny, który przejdzie następującą trasą:
– Bazylika archikatedralna Świętego Jana 
Chrzciciela – wyjście – ul. Świętojańska,
Pl. Zamkowy, Pl. Bernardyński;
I ołtarz przy kościele akademickim pw. Świętej 
Anny na Pl. Bernardyńskim;
– ul. Krakowskie Przedmieście;
II ołtarz – przy kościele seminaryjnym;
– ul. Krakowskie Przedmieście;
III ołtarz – przy pomniku bł. kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (przy kościele sióstr wizytek);
– ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Królewska;
IV ołtarz na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Kazanie przy IV ołtarzu wygłosi kard. Kazi-
mierz Nycz, a następnie zostanie odśpiewany 
hymn Te Deum. Na zakończenie  procesji zo-
stanie udzielone błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem.

W sobotnie przedpołudnie 28 maja, 
w dniu pierwszego wspomnienia liturgicz-
nego kardynała Stefana Wyszyńskiego, księ-
cia polskiego Kościoła, ojca wolnych ludzi, 
34-letni diakon Dominik, który od września 
odbywał u nas praktyki, został wyświęcony 
na księdza a wraz z nim 12 innych mężczyzn 
w wieku od 25 do 48 lat.

Teraz będą głosili Słowo i dawali nam sakra-
menty, byśmy nie ginęli w grzechu i upodleniu, 
lecz mieli życie wieczne. 

To dla nas zaszczyt, że mogliśmy obserwo-
wać ostatnie chwile dojrzewania kleryka, a po-
tem diakona Dominika do kapłaństwa.

Cieszymy się, że nadal będzie blisko nas. 
Pod koniec ceremonii w Świątyni Opatrzności 
Bożej, na której obecny był m.in. nasz kościel-
ny, Pan Sylwester Klimek, ks. Dominik otrzymał 
dekret posyłający go do pierwszej parafii. Pod 
koniec sierpnia zostanie wikariuszem u św. Win-
centego Ferreriusza w Borzęcinie, w naszym 
dekanacie laseckim! 

„Idziecie pełnić kapłaństwo w nowe czasy, 
nie znaczy, że gorsze, ale inne i pewnie trud-
niejsze. (…) One się już nie zmienią, a to co 
robiliśmy, nie wystarczy. Świat stał się innym 
światem i będzie jeszcze inny przez lata pande-
mii i wojny” – powiedział do nowo wyświęconych 
księży metropolita warszawski, kardynał Kazi-
mierz Nycz. 

Módlmy się za ks. Dominika i dziękujmy 
Bogu za kapłaństwo, skarb z Nieba 

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam
W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne –
jakaś moc przeogromna
z nagła poczęła się we mnie.
Jadę z innymi tramwajem –
biegnę z innymi ulicą –
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą.”

ks. Jan Twardowski

DIAKON 
DOMINIK KULCZYCKI  
PRZYJĄŁ ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
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N ieczystość najczęściej kojarzy nam 
się z szóstym przykazaniem. Istotnie, 
jej grecka nazwa to porneia. Jednak-
że sama sfera nieczystości była dla 

Ojców Pustyni (jak i w ogóle dla Greków ży-
jących w starożytności) daleko szerszym poję-
ciem. Nie chodziło w nim, jak byśmy to dzisiaj 
powiedzieli - o nieuporządkowane kontakty 
seksualne, ale dla Greków było to instrumen-
talne traktowanie człowieka w ogóle. Nieczy-
stością było posługiwanie się ludźmi celem 

zaspokojenia własnych potrzeb. Innymi słowy, 
człowiek żyjący w nieczystości to taki, który wy-
korzystuje, niszczy i manipuluje innymi. Czasa-
mi to się przejawia złamaniem szóstego przy-
kazania, ale jest to tylko jeden sposób ulegania 
temu duchowi zła. 

Ewagriusz z Pontu wymienia ducha nie-
czystości jako drugiego demona, który ata-
kuje człowieka zaraz po demonie obżarstwa. 

O NIECZYSTOŚCI 

Jeśli obżarstwo potraktujemy, zgodnie z tym co 
pisał Pontyjczyk, jako konsumpcyjne podejście 
do życia („świat jako wielka potrawa do zjedze-
nia”), to konsekwencją tego będzie nie tylko 
traktowanie świata jako należącego do naszej 
dowolnej dyspozycji, ale również postrzeganie 
ludzi jako środki do celu, naszych „niewolni-
ków”. W takiej perspektywie nieczystość staje 
się domeną nie tyle porządku biologicznego, 
ale relacji międzyludzkich w ogóle.  

Wydawałoby się, iż problem nieczystości 
dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Nie-
mniej, jak pisze benedyktyn o. Szymon Hiżyc-
ki, przeor klasztoru Tynieckiego, najbardziej 
zagrożone nieczystością są osoby dojrzałe: 
„Nieczystością wbrew pozorom nie są zagroże-
ni głównie ludzie młodzi, ale przede wszystkim 
ci, którzy zaczynają odczuwać swoje życie jako 
coś, co coraz bardziej przecieka im między 
palcami - oto teraz ostatnia chwila, aby można 
było czegoś zaznać. Tykający głośno zegar - 
tak chyba trzeba wyobrazić sobie nieczystość. 
Wszystko to prowadzi do szybkiej utraty roz-
sądku i podejmowania decyzji na zasadach im-
pulsu - popędu biologicznego”. Innymi słowy, to 
pokusa chwytania chwili i wykorzystania czasu, 
który jeszcze nam pozostał (jak w cokolwiek 
znanym powiedzeniu: „turnus mija, ja niczyja”). 

Jak więc walczyć z pokusą nieczystości? 
Ojcowie Pustyni dają nam kilka wskazówek. 
Św. Jan Kasjan, uczeń Ewagriusza, przypo-
mina aby w momencie pokusy nie „siłować 
się z nią” wchodząc przy tym w niepotrzebny 
dialog z myślami (bo to najczęściej kończy się 
i tak grzechem), ale radzi aby zrobić niejako 
„krok w tył” - wycofać się na chwilę z samej 
walki i spojrzeć z szerszej perspektywy na 
możliwości wyboru w danej sytuacji. Która dro-
ga prowadzi do zbawienia, a która niechybnie 
skończy się grzechem i w zbawieniu przeszko-
dzi? Człowiek ma wtedy możliwość wyboru 
Boga i Jego przykazań, co pozwala postępo-
wać w świętości. Jest to wtedy tak naprawdę 
okazja, aby zrobić duchowe postępy, zgodnie 
z powiedzeniem „zabierz pokusę, a nie będzie 
świętego”. 

Sam Ewagriusz pisze, że „namiętność nie 
nabiera mocy, kiedy nie ma materii”, tzn. po-

DIAKON 
DOMINIK KULCZYCKI  
PRZYJĄŁ ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

Nieczystością było  
posługiwanie się ludźmi 

celem zaspokojenia własnych 
potrzeb. Innymi słowy, człowiek 
żyjący w nieczystości to taki,  
który wykorzystuje, niszczy  
i manipuluje innymi. 

Abba Pojmen opowiadał o abba Janie Karle, że kiedyś błagał on Boga i Bóg odebrał mu namiętności, a dał 
mu całkowitą swobodę ducha. On wtedy poszedł do pewnego starca i powiedział: „Stwierdzam w sobie 
doskonały pokój i brak jakiejkolwiek pokusy”. Starzec mu na to odrzekł: „Idź i proś Boga, żeby przyszły na 
ciebie pokusy i takie jak przedtem utrapienia i upokorzenia: bo tylko w walce dusza czyni postępy”. Zaczął 
więc prosić, a kiedy przyszły pokusy, już się więcej nie modlił o uwolnienie od nich, ale mówił: „Daj mi, 
Panie, wytrwałość w walce”.  

winniśmy przede wszystkim unikać tego, przez 
co tracimy kontrolę nad sobą. I nie chodzi tutaj 
jedynie o płytko rozumiane bodźce poruszają-
ce naszą zmysłowość, ale raczej o spojrzenie 
na człowieka w ogóle. Jeśli główną przyczyną 
nieczystości jest traktowanie innych przed-
miotowo, to lekarstwem na tego typu pokusę 
będzie spojrzenie na drugiego człowieka jako 
osobę. Podstawą relacji z drugą osobą jest 
dialog. Z rzeczą nic nas nie łączy, nie mamy 
z nią relacji, z rzeczą się nie rozmawia  - jej 
się używa. Ale z drugą osobą dialog jest nie-
zbędny. Jeśli dostrzeżemy w drugim człowieku 
przede wszystkim osobę stworzoną na obraz 
i podobieństwo Boga, która ma coś do powie-
dzenia w dialogu z nami, obronimy się przed 
demonem nieczystości.

ks. Andrzej Wolski

Jeśli główną przyczyną  
nieczystości jest 

traktowanie innych przedmiotowo,  
to lekarstwem na tego typu  
pokusę będzie spojrzenie na 
drugiego człowieka jako osobę. 
Podstawą relacji z drugą osobą 
jest dialog. 
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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.  05.06 – pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie adoracja Najświętszego  
Sakramentu, procesja. Święto Dziękczynienie, 
Wilanów, puszka na Świątynię Opatrzności 
Bożej, 17.30 nabożeństwo czerwcowe, 
odpust zupełny za publiczny śpiew:  
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

2.  06.06 – poniedziałek, święto NMP Matki 
Kościoła, na Mszy św. o g. 18.00 modlimy się 
za naszych zmarłych poleconych modlitwie 
Kościoła w wypominkach, rozpoczynamy 
okres zwykły w Kościele

3.  07.06 – wtorek, Dom Kultury Zielonki,  
Qulturalne Bierzmowanie, g. 19.00  
zapraszamy młodzież przed  
i po bierzmowaniu

4. 08.06 – środa, św. Jadwigi Królowej
5.  09.06 – czwartek, święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana
6.  11.06 – sobota, wspomnienie św. Barnaby 

Apostoła
7.  12.06 – niedziela, zakończenie okresy 

Komunii wielkanocnej, o g, 12.00 Msza św. 
prymicyjna, Ks. Dominika

POKAZ FILMU „TOBIASZ” 
ORAZ SPOTKANIE 
Z TWÓRCAMI

Dobre Miejsce ― Katolickie 
Centrum Kultury ma zaszczyt 
zaprosić na wyjątkowe wy-
darzenie filmowe - “TOBI-
ASZ”, podczas którego wyświ-
etlona zostanie najnowsza 
produkcja Teatru EXIT a nas-
tępnie odbędzie się spotkanie 
z jej twórcami.

„Tobiasz” ― film fabularny, 
zrealizowany w konwencji czarno - białej. Scenariusz filmu jest adaptacją 
biblijnej Księgi „Tobiasza”. Film jest liryczną opowieścią o duchowej po-
dróży i mistycznym uzdrawianiu relacji w rodzinie. Ascetyczny w formie, 
nieśpieszny w obrazie, pełen ciszy, dający przestrzeń do kontemplacji Ta-
jemnicy. Z udziałem wybitnego artysty operowego Rafała Siwka.

14 czerwca 2022 godz. 18:30 
Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B
Bezpłatne wejściówki

www.dobremiejsce.org


