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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

ast dowiadujemy się, że istnieje ścisły związek 
życia w bogactwie na ziemi z nieszczęściem po 
śmierci, to trzeba coś z tym zrobić np. otworzyć 
kieszeń dla ubogiego. Ponieważ jednak nie jest 
to łatwe, to lepiej jest nie przyjmować do wiado-
mości prawdy o cierpieniu bogacza po śmierci. 
Nawet gdyby umarły przyszedł, to i tak zatopio-
nego w dbaniu o siebie człowieka, nie przekona 
o potrzebie dzielenia się tym, co ten ma.

 Co zatem robić, aby nie skończyć jak bo-
gacz? Starajmy się ze wszystkich sił  poznać 
miłość Boga, który stara się różnymi sposobami 
dotrzeć do nas. Sięgnijmy do przykładu Jezu-
sa. Na nowo przyjmijmy Go do swojego życia 
i starajmy się widzieć Jezusa w innych ludziach. 
Żeby nie zdarzyło się nam tak, jak bogaczowi, 
żebyśmy nie usłyszeli, że mieliśmy Słowo Boże 
i Kościół, a nie słuchaliśmy. Ciągle słyszymy 
o konieczności nawrócenia, życia w zgodzie 
z Dekalogiem. Chodzimy codziennie ulicami 
i nie spotykamy na nich Łazarzy, którym rany 
liżą psy. Tylko czy na pewno? Szczególnie teraz 
gdy w sąsiednim kraju toczy się wojna.

Grażyna Karwowska

to samo zadanie: być wyrzutem sumienia, ale 
i rodzajem trudnej łaski, która pozwala ocalić in-
nym swoje człowieczeństwo, wyzwolić odruchy 
współczucia i solidarności. W tej Ewangelii post-
awa bogacza nie była odosobniona. Była pow-
ielana przez jego braci. Mimo że znali Mojżesza 
i Proroków, to wszyscy żyli w totalnej nieświ-
adomości. Zapomnieli o nieuchronności śmier-

ci, a to ona odarła bogacza ze złudzeń. Zostało 
piekło bez możliwości dokonania jakiejkolwiek 
zmiany? Dlaczego przesłania o konieczności 
braterstwa, miłości do bliźniego z takim trudem 
do nas docierają? Odpowiedź jest prosta. Przy-
jęcie tych wartości pociąga za sobą  koniec-
zność zmiany postępowania. Jeśli dowiaduje-
my się, że Mont Blanc jest wyższy o jeden metr 
niż dotychczas sądzono, to przyjęcie tej prawdy 
nie jest trudne. Wysokość tego szczytu nie ma 
żadnego wpływu na nasze życie. Jeśli natomi-

Czy to grzech być bogatym? 
Chciałoby się odpowiedzieć 
- nie, bo przecież bogactwo 

samo w sobie nie jest grzechem.  
Niesie jedynie niebezpieczeńst-
wo grzechu. Stwarza silną pokusę 
samowystarczalności, może zdegra-
dować człowieka do roli konsumenta 
i  stać się rodzajem religii bez Boga? 
 
 W dzisiejszej  Ewangelii bo-
gactwo doprowadziło bogacza do 
grzechu. Zamknęło go w doczesnoś-
ci i egoizmie, powodując w nim zobo-
jętnienie na potrzebującego. Łazarz, 
który leżał codziennie u  bram bo-
gacza, okazał się być jego szansą 
na Niebo, której ten nie wykorzystał. 
Łazarz swoją obecnością miał codzi-
ennie dokonywać wyzwolenia bo-
gacza. Miał reanimować  jego serce, 
pobudzając je do jałmużny i braterst-
wa. Okazało się jednak, że nawet psy 
były łaskawsze niż bogacz. 

 Łazarze wszystkich czasów 
wszędzie mają i będą mieć zawsze 

Bogactwo nie jest przyczyną potępienia, ale serce zniewolone bogactwem. Wszystko co posia-
damy, czym jesteśmy, jest nam dane w tym celu, by móc bardziej okazywać miłość, szczególnie 
potrzebującym. W ten sposób stajemy się podobnymi do Boga. Pomagając innym, dzieląc się 
dobrami, otwieramy sobie drogę do królestwa niebieskiego.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Am 6,1a.4-7); (Ps 146 (145),  
6c-7. 8-9a. 9b-10); (1 Tm 6,11-16); 
Aklamacja (2 Kor 8,9); 
(Łk 16,19-31);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (16, 19-31)  fragment
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Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się ba-
wił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i anio-
łowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: 
„Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie 
i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, 
synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 
choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. 

ZAUWAŻYĆ… 

WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ
ZBLIŻAMY SIĘ DO ROCZNICY

Ks. Marian Rowicki
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Chodzimy codziennie 
ulicami i nie spotykamy na 

nich Łazarzy, którym rany liżą psy. 
Tylko czy na pewno? Szczególnie 
teraz gdy w sąsiednim kraju toczy 
się wojna.
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Międzynarodowe Forum Tato.Net  
5 listopada ojcowie z różnych krajów zjadą się do Czarnego Stawu w Nowym Adamo-

wie koło Łodzi na 14. Międzynarodowe Forum Tato.Net. 
Temat przewodni największego w Europie spotkania ojców to „Nadzieja & Wizja. Pokaż 

dziecku sens życia”. Istnieje też możliwość udziału w wydarzeniu w formie online. Forum Tato.
Net to coroczne wydarzenie, unikalna przestrzeń, w której mężczyźni nawzajem dostarczają 
sobie narzędzi i inspiracji do bycia lepszym tatą, ojczymem, dziadkiem, figurą ojca. Nie ma tu 
miejsca na moralizowanie, ocenianie, doradzanie. Jest za to możliwość nawiązania ojcowskich 
kontaktów oraz spora dawka wiedzy o faktach, barierach i rozwiązaniach – każdy sam decydu-
je, z czego chciałby skorzystać, by stawać się coraz lepszym ojcem. 

Bilety  
i szczegóły  
na stronie: 
https://forum.
tato.net/

DZIEŃ MIGRANTA  
I UCHODŹCY
W niedzielę 25 września obchodzimy Dzień 
Migranta i Uchodźcy. Odbywa się on po raz 
108. Obchodzony jest od 1914 roku. Jest on 
pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobu-
dzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowie-
dzialności wobec braci migrantów oraz do obo-
wiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich 
różnorakich problemów. Tradycyjnie na Dzień 
Migranta i Uchodźcy Ojciec Święty publikuje 
specjalne orędzie. Tegoroczne  nosi tytuł „Bu-
dować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

KUL PLANUJE OTWORZYĆ 
SZPITAL

O wsparcie w uzyskaniu lokalizacji na szpi-
tal kliniczny Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II zwrócił się rektor 
KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski do mar-
szałka województwa lubelskiego. Kierunek 
lekarski będzie prowadzony przez KUL w kam-
pusie na lubelskim Konstantynowie, gdzie 
funkcjonują nowoczesne laboratoria kierunku 
biotechnologia i specjalistyczna infrastruktura 
badawcza, która jest sukcesywnie uzupeł-
niana. Kształcenie ma rozpocząć się jesienią 
2023 roku. Początkowo medycynę na KUL bę-
dzie mogło studiować 60 osób, ale z każdym 
rokiem ich liczba ma się zwiększać. W planach 
jest także uruchomienie tego kierunku w języ-
ku angielskim.  

KAPLICE NA STACJACH 
BENZYNOWYCH
Zatrzymywanie się na stacji benzynowej, 
aby zatankować samochód, odpocząć, 
zjeść – to coś powszechnego dla podróż-
nych. Na niektórych stacjach w Brazylii można 
również uczestniczyć we Mszy św., skorzy-
stać z sakramentu pokuty czy pomodlić się 
przed Najświętszym Sakramentem. Jest to 
możliwe, gdyż sieć stacji paliw Rede Mara-
jó udostępniła miejsce na kaplice w swoich 
obiektach. W 1992 roku zbudowali pierwszą 
kaplicę na stacji paliw w miejscowości Nova 
Olinda. Dzisiaj jest tych stacji siedem. W ka-
plicach odbywają się cotygodniowe Msze oraz 
czeka ksiądz gotowy na spotkanie z ludźmi, 
aby porozmawiać, wspólnie pomodlić się czy 
wysłuchać spowiedzi. Otwarcie kaplic ułatwia 
praktyki religijne przede wszystkim zawodo-
wym kierowcom, którzy spędzają dużo czasu 
w drodze.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII „WSZYSTKO POSTAWIŁEM 

NA MARYJĘ…”, 
czyli myśli kardynała Wyszyńskiego o Matce Bożej

„Radość, niepokój, smutek… - te i wiele 
innych emocji towarzyszą każdemu człowie-
kowi. Zarówno w naszym, jak i w życiu Maryi 
różne emocje przeplatają się ze sobą. 

Cierpienie towarzyszyło również Kar-
dynałowi Wyszyńskiemu i stało się istotnym 
elementem na drodze jego osobistego uświę-
cenia. Przeżył śmierć matki, wojnę, głód, 
choroby, więzienie, było też wiele radosnych 
chwil, chwil pełnych nadziei. Kardynał mó-
wił: „Zawsze, gdy szczególnie ciężko, gdy 
ciemności ogarniają ziemię, a słońce już ga-
śnie, gwiazdy zaś nie dają światłości, trzeba 
wszystko oddawać Maryi”. Maryja to Kobieta 
i Matka, w której życiu nie brakło ani cierpie-
nia, ani chwały, ani smutku, ani radości ...

Przytaczając za doktorami teologii - pełna 
i prawdziwa radość swoje źródło ma w Bogu 
i Jego łasce: Bóg i Jego łaska jest radością 
i sprawia radość. Co oznacza, że tylko czło-
wiek wiary, żyjący w łasce może być zdolny 
do tej prawdziwej radości. Jezus mówi, że 
Jego pragnieniem jest, aby radość moja 
w was była i aby radość wasza była peł-
na (J 15, 11), aby nawet największy smutek 
i cierpienie mogły zamienić się w radość  
(por. J 16, 20). Bóg jest najwyższym do-

brem i tylko On może dać człowiekowi pełnię 
szczęścia. Radość chrześcijanina ma swój 
początek w przekonaniu, że dzięki Bożej ła-
sce uczestniczy on w zbawieniu. Podczas 
Zwiastowania Maryja usłyszała słowa anioła: 
Raduj się łaski pełna (Łk 1, 28). Jej radość 
wynikała z faktu, że została Ona napełniona 

bliskością Boga i Jego nadzwyczajnymi dara-
mi, a łaska zbawienia rozleje się na całą ludz-
kość przez Tego, którego poczęła.

Dzielmy się naszą radością, naszymi 
trudami z Maryją i z Jezusem, dzielmy się 
naszymi wszystkimi  odczuciami. Gdy życie 
nie szczędzi nam cierpień, dziękujmy za nie 
Panu, oddajmy je Mu przez ręce i serce Ma-
ryi, a wielka radość będzie nam dana.

Agnieszka Szymajda

Kardynał mówił: „Zawsze, 
gdy szczególnie ciężko, 

gdy ciemności ogarniają ziemię, 
a słońce już gaśnie, gwiazdy 
zaś nie dają światłości, trzeba 
wszystko oddawać Maryi”

„Radość Matki Chrystusowej przeplata się z niepokojem i cierpieniem. Musiała przeżyć 
tragedię Kalwarii, ale smutek Maryi odmienił się w radość Zmartwychwstania. I nasze smut-
ki odmienią się kiedyś w radość.”
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Za niespełna rok minie ćwierć wieku 
istnienia naszej parafii. Latem 1998 r. 
Prymas Józef Glemp przystawił swoją 

pieczęć na dokumencie, który powoływał na-
szą parafię do istnienia z dniem 26 sierpnia 
tegoż roku. Jesteśmy jedną z ostatnich pa-
rafii „prymasowskich” w diecezji, bowiem ze 
śmiercią kard. Glempa tytuł Prymasa powró-
cił do Gniezna. 

Co sprawiło, że zrodził się pomysł ulo-
kowania w Bliznem parafii? Kto pierwszy 
o tym pomyślał? Czyje starania i działania 
doprowadziły do znalezienia placu, do wbi-
cia pierwszej łopaty? Kto odprawił pierwszą 
Mszę? Kto budował świątynię? Odpowiedzi 

na wiele pytań postaramy się udzielić na 
łamach naszej gazetki w ciągu najbliższego 
roku. Pragniemy serią artykułów przybliżyć 
historię i codzienność naszego kościoła 
i przygotować się do jubileuszu. 

Obszar naszej parafii jest zróżnicowany. 
Wokół świątyni rozciągają się zabudowania 
Blizne Łaszczyńskiego i Blizne Jasińskiego. 
Granica biegnie wzdłuż kościelnego placu, 
drogą pomiędzy świątynią a stawem. Nie-
gdyś była to jedna miejscowość. W XIX wieku 
podzielono ją między dwóch właścicieli i tak 
już pozostało. Blizne ma stary, przynajmniej 
600-letni rodowód. Należy do gminy Babice, 
do powiatu zachodnio-warszawskiego ze 

ZBLIŻAMY SIĘ DO ROCZNICY
stolicą w Ożarowie. Piękną częścią parafii 
jest osiedle Groty, administracyjnie przypi-
sane do Bemowa. Osiedle powstało głównie 
w latach 70-tych. Wśród zielonych, cichych 
uliczek skrywają się najczęściej domki jed-
norodzinne, stojące osobno lub w zabudowie 
szeregowej. Jeszcze później wznosiły się 
bloki, najpierw w okolicach północnego krań-
ca ulicy Lazurowej, niedaleko campusu Woj-
skowej Akademii Technicznej, potem wzdłuż 
ulic Coopera, Batalionów Chłopskich i innych 
dróg leżących w rozwidleniu obwodnicy i po-
łudniowego odcinka ul. Lazurowej. 

Trudno powiedzieć, ile osób zamiesz-
kuje dzisiaj teren parafii. Nieustannie przy-
bywa domów, w blokach trwa duża rotacja 
mieszkańców, wiele lokali służy bardziej do 
wynajęcie niż stałego zamieszkania. Jedno 
jest pewne – każdy może przyjść do świą-
tyni w Bliznem, by spotkać żywą wspólnotę 
i poszukać swojej ścieżki do Boga. Właśnie 
w tym celu buduje się świątynie. Świątynia to 
nie tylko mniej lub bardziej udana konstruk-
cja z cegieł i betonu. To przede wszystkim 
miejsce ofiarowane Bogu, by zechciał tutaj 

głosić Dobrą Nowinę o życiu wiecznym. To 
wspólnota kapłanów, to stowarzyszenia i ru-
chy kościelne, to służba sakramentom, to po-
czątek drogi małżeńskiej i koniec drogi przez 
życie. Świątynia jest błogosławieństwem dla 
ziemi, na której stanęła. Jest źródłem, w któ-
rym rodzą się dobre postanowienia, domem 
dla osób, które codziennie pędzą w różnych 
kierunkach. Jest miejscem, w którym zosta-
wiamy zarówno łzy, jak i radość. Chcemy 
przez najbliższy rok pisać o wielu osobach 
i wydarzeniach związanych z tym miejscem. 
Zachęcamy także wszystkich, którzy mo-
gliby podzielić się swoimi wspomnieniami 
i świadectwem. Z wdzięcznością przyjmiemy 
Państwa teksty. Razem tworzymy fragment 
wspólnej historii. 

Ks. Janusz Stańczuk

Pragniemy serią artykułów 
przybliżyć historię  

i codzienność naszego kościoła 
i przygotować się do jubileuszu. 

Na terenie naszej gminy, w Centrum 
Misji Afrykańskich, realizowana jest 
unikalna inicjatywa – przedsiębior-

cy, prowadzący działalność jednoosobową,  
zatrudniający dwóch czy pięciu albo więcej 
pracowników i menadżerów kierujących/za-
rządzających grupami pracowników - z całej 
Polski spotykają się na konferencjach i szko-
leniach, podczas których uczą się, jak lepiej 
zarządzać pracownikami i swoimi firmami 
w duchu wartości chrześcijańskich.

W Akademii Przedsiębiorczości APTIS-
SIMI przedsiębiorcy i menadżerowie pozna-
ją zasady umożliwiające osiąganie wysokiej 

efektywności biznesowej, ale także uczą się 
jak być „dobrym gospodarzem w winnicy” 
i zarządcą powierzonych im przez Pana Boga 
dóbr i talentów. Ponad 100 godzin warsztatów 
i spotkań z ponad 20 trenerami daje solidny 
zastrzyk wiedzy i nowych pomysłów oraz co 
ważne dla ludzi biznesu, umożliwia nawiąza-
nie owocnych relacji biznesowych.

Akademia jest realizowana przez Chrze-
ścijańską Fundację Rozwoju Przedsiębior-
czości APTISSIMI, opiekę duchową sprawuje 
Duszpasterstwo Przedsiębiorców TALENT – 
https://duszpasterstwotalent.pl/ .

Wartości i kompetencje to klucz do suk-

cesów w biznesie. Przedsiębiorcy i menadże-
rowie pełnią niezwykle ważną rolę w spo-
łeczeństwie dbając i tworząc miejsca pracy. 
Dodatkowo mają okazję do wywierania istot-
nego wpływu na ludzi, z którymi pracują. Stąd 
niezmiernie ważne jest, jaki to będzie wpływ.

Dzisiaj szczególnie istotne jest, by war-
tości dla nas ważne wprowadzać do świata 
pracy.

Zapraszamy do udziału w Akademii i na 
Konferencje do Borzęcina. Start kolejnej edy-
cji już w październiku.
Więcej informacji na stronie: www.aptissimi.pl
Dagmara Konarska, założycielka Akademii APTISSSIMI

Akademia APTISSIMI  
dla chrześcijańskich przedsiębiorców
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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.

Wernisaż oraz spotkanie ze znaną krakowską autorką ikon, 
malarką i ilustratorką.
Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek
Ekspozycja: od 2022-10-01 do 2022-11-02, wstęp wolny, 
codziennie w godz. 8-20
Wernisaż: 01-10-22 godz. 17:00, obowiązują bezpłatne we-
jściówki.

1.  25.09 – niedziela, Dzień Migranta i Uchodźcy.
2.  27.09 – wtorek, wspomnienie  

św. Wincentego A Paulo.
3. 28.09 – środa, wspomnienie św. Wacława.
4.  29.09 – czwartek, święto św. Archaniołów 

Michała, Gabriela, Rafała.
5. 30.09 – piątek, wspomnienie św. Hieronima.
6.  01.10 – pierwsza sobota miesiąca, 

wspomnienie św. Teresy od dzieciątka Jezus; 

o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót; 
g.18.00 Msza św. w intencji wynagradzającej.

7.  02.10 – niedziela, Akcja Krwiodawstwa  
przy kościele w g. 9.00 – 12.30.

8.  Rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, 
w ciągu tygodnia po Mszy św. wieczornej, 
w niedzielę 17.30., Dzień Migranta  
i Uchodźcy.

GDZIE JESTEŚ?  
- wystawa malarstwa IKON Pauliny 
Krajewskiej w Galerii Krużganek.

O WYSTAWIE: 
GDZIE JESTEŚ?

Pan Bóg pierwszy doświadcza braku bliskości człowieka. Pierwszy 
wybiega. Pierwszy wypatruje. Jego ojcowskie przyzywanie rozlega 
się jeszcze w Raju. Zaraz po dziele stworzenia. Na kartach Starego i Nowego Testamentu wybrzmiewa jak 
refren w napisanych Księgach. Głośne, bolesne, pełne rozżalenia GDZIE JESTEŚ?

I słychać je wciąż.

Wzajemne tęskne nawoływania.

Wzajemną tęsknotę stworzenia i Stwórcy usłyszeć możemy w prezentowanych na wystawie dziełach. Maluje się w prostocie przemedytowanych obrazów. 
W gestach biblijnych postaci. Brzmi i grzmi w ciszy i ekspresji kolorów. Krzyczy światło rozrywające ciemność tła stworzonych wizerunków. GDZIE JESTEŚ?

Przedstawione ikony są moim wołaniem by być bliżej. To zaproszenie do wzajemnego odnajdywania się, do bliskości z Ojcem, który nieustannie nas szuka.

„GDZIE JESTEŚ?” /Rdz 3.9/ woła Bóg zatroskany o człowieka już u początku świata.

„dlaczego płaczesz? Kogo szukasz?” /J.20,13/ desperacja rozpaczliwie lamentującej Marii Magdaleny przy grobie Chrystusa.

- GDZIE JESTEŚ?

Paulina Krajewska, www.dobremiejsce.org/


