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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.  16.10 – niedziela, czterdziesta czwarta  
rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II;  
zbiórka do puszek na Fundację Dzieła Nowego 
Tysiąclecia; nabożeństwo różańcowe  g. 17.30.

2.  17.10 – poniedziałek, wspomnienie  
św. Ignacego Antiocheńskiego.

3.  18.10 – wtorek, święto św. Łukasza  
Ewangelisty, modlimy się za pracowników 
Służby Zdrowia.

4.  19.10 – środa, wspomnienie bł. Jerzego  
Popiełuszki.

5.  20.10 – czwartek, wspomnienie św. Jana 
Kantego.

6. 22.10 – sobota, wspomnienie św. Jana Pawła II.
7. 23.10 – Niedziela Misyjna, taca na misje.
8.  W polskich kinach można zobaczyć piękny film 

Maryjny Medjugorje. Wspierajmy takie inicjaty-
wy, dzięki temu coraz więcej filmów religijnych 
będzie się pojawiać w kinach i telewizji.

9.  Przyjmujemy na wypominki roczne  
i jednorazowe.

 Festiwal Chrześcijańskie Granie 
już 23 października w Katolickim Cen-
trum Kultury Dobre Miejsce w Warsza-
wie. “Wydarzenie integruje środowisko 
młodej sceny muzyki chrześcijańskiej 
w Polsce. Na warszawskich Bielanach 
wystąpią laureaci konkursów oraz fes-
tiwali dobrej muzyki w naszym kraju. 
Przede wszystkim jest to piękne spot-
kanie, które może zmienić życie. “– mówi 
Michał Guzek, organizator Festiwalu 
Chrześcijańskie Granie.

“W tegorocznej edycji festiwalu o miano  
DEBIUTU 2022 zmierzą się: grupa “Bonoboco”, Marta Madejska i zespół “Sezon na 
Czereśnie”. Wykonawców oceni jury złożone z: dziennikarza Gościa Niedzielnego, lidera 
zespołu DOBRE LUDZIE- Szymona Babuchowskiego, producenta m.in. Betlejem w Polsce, 
Bądź jak Jezus – Adama Guzdka i prowadzącego “Listę z Mocą”, lidera zespołu JEDNO – Ka-
rola Guta. Na scenie nie zabraknie laureatów konkursu NON STOP CCM – grupy TYLKO TY 
oraz DEBIUTÓW 2021 – zespół JEDNO. Festiwal poprowadzi dziennikarz Polskiego Radia 
i Radia Profeto, Przemysław Goławski.”- zapowiada Michał Guzek. Całe wydarzenie będzie 
można obejrzeć poprzez Youtube na kanale Telewizji Dobre Media oraz portale i serwisy 
internetowe rozgłośni katolickich.

Festiwal Chrześcijańskie Granie 2022 

www.festival.chrzescijanskiegranie.pl
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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

kartach Pisma Świętego możemy poznawać, 
jak poprzez kolejne postaci biblijne Bóg realizuje 
plan zbawienia poprzez właśnie modlitwę, która 
jest odpowiedzią na wezwanie Pana Boga. 

Jeśli wierzę, że Bóg jest, że mnie kocha 
i troszczy się o mnie, jeśli ufam, że mój los 
leży w jego rękach, to się modlę. Zwracam 
się jak dziecko do swojego Ojca i oddaję Mu 
każdy obszar swojego życia. Mówię o swoich 
radościach i troskach i…  słucham. Słucham, 
żeby poznać Jego wolę, Jego pragnienia. I tak 
nawiązuje się osobista relacja miedzy Stwórcą 
i stworzeniem. Modlitwa jest jej fundamentem, 
podstawą. Modlitwa więc to nie tylko pacierz, 
różaniec, litanie i koronki. To wejście w dialog 
z żywym Bogiem. To czasami westchnienie, 
akt strzelisty skierowany ku Bogu w ciągu dnia 
w wirze obowiązków, krótkie: Panie, dzięki 
Ci, dobrze, że Jesteś, Panie, ratuj, uwielbiam 
Cię… To również lektura Pisma Świętego. 

Trochę niepokojąco brzmi pytanie: czy jed-
nak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, 
gdy przyjdzie? Znamienne, że pojawia się ono 
w kontekście modlitwy.

Wiola Malan

mentów, modlitwy liturgiczne, a także modlitwę 
osobistą.

Co modlitwa daje człowiekowi? Katechizm 
Kościoła Katolickiego mówi jasno o tym, jakie 
korzyści płyną z modlitwy. „Cud modlitwy obja-
wia się właśnie tam, przy studni, do której przy-
chodzimy szukać naszej wody: tam Chrystus 

wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty; On 
pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. 
Jezus odczuwa pragnienie, Jego prośba pocho-
dzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Mod-
litwa – czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie 
– jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. 
Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli” (KKK 2560).

Dlaczego modlitwa jest tak ważna? Mod-
litwa jest podstawową formą życia chrześci-
jańskiego. Katechizm Kościoła Katolickiego 
znów podpowiada nam, że „Bóg ciągle powołuje 
ludzi, by modlili się do Niego” (KKK 2569). Na 

Dzisiaj Słowo Boże zachęca 
nas do modlitwy. Pan Jezus 
do swoich uczniów, a więc 

i do nas mówi, żeby zawsze się 
modlić i nie ustawać. Jak tę zach-
ętę wprowadzić w życie? Czy jest to 
w ogóle możliwe? I czy na pewno to 
przesłanie jest również do nas, a nie 
na przykład do zakonów za klauzulą?

Może warto zacząć od tego, 
czym w ogóle jest modlitwa? 
Modlitwa jest duchową rozmową 
z Panem Bogiem. Modlić moż-
na się za pomocą wielu form jak 
również własnymi słowami. „Bóg 
niestrudzenie wzywa każdą osobę 
do tajemniczego spotkania z Nim 
na modlitwie. Modlitwa towarzyszy 
całej historii zbawienia jako wza-
jemne przyzywanie się Boga 
i człowieka” (KKK 2591). Istnieje kil-
ka rodzajów modlitwy. Może być to 
modlitwa uwielbienia, dziękczynna, 
przebłagalna czy jakaś prośba do 
Boga. Modlitwy można też podziel-
ić na te obecne podczas sakra-

Pan zachęca nas do modlitwy bezustannej. Mojżesz, gdy Izrael walczył z Amelekitami, modlił się 
z podniesionymi rękami i przyszło zwycięstwo. W geście podniesionych rąk Ojcowie Kościoła do-
patrują się zapowiedzi wzniesionych rąk Pana Jezusa na krzyżu. Codziennie potrzeba nam wielu 
zwycięstw nad złem, atakującym nas wewnętrznie i zewnętrznie. Tylko gorąca modlitwa z zaufaniem 
Bogu będzie przynosiła zwycięstwo.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Wj 17, 8-13);  
(Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8);  
(2 Tm 3, 14–4, 2);  
Aklamacja (Hbr 4, 12);  
(Łk 18, 1-8);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (18, 1-8)
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Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym 
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”  Przez 
pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie 
liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła 
bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 
A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

ROZMOWA Z BOGIEM 

PIERWSZY KINOWY FILM O FENOMENIE MEDJUGORJE
WRESZCIE ŻYĆ - 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

Ks. Marian Rowicki
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Modlitwa jest duchową 
rozmową z Panem Bogiem. 

Modlić można się za pomocą wielu 
form jak również własnymi słowami.
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Duchowość dla Warszawy 
Akademia Katolicka w Warsza-

wie we współpracy z Narodowym 
Instytutem Kultury i Dziedzictwa 
Wsi zaprasza na kolejną konferen-
cję otwartą z cyklu „Duchowość dla 
Warszawy”.

Tytuł:  
„Wokół objawień.  

Między wiarą a dewocją”  
Wygłoszą:

S. dr hab. Judyta Pudełko (AKW) 
oraz O. dr Janusz Pyda (AKW).

Wydarzenie odbędzie się 20 
października (czwartek) o godzinie 
19.00 w auli Narodowego Instytutu 
Kultury i Dziedzictwa Wsi (daw-
na Centralna Biblioteka Rolnicza, 
ul. Krakowskie Przedmieście 66). 
Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

PARAFIA BŁ. JERZEGO  
POPIEŁUSZKI 
W Mysiadle przy ul. Osiedlowej powstanie 
parafia bł. Jerzego Popiełuszki. Kard. Nycz 
poprowadził modlitwę i poświęcił pierwszy mo-
drzewiowy krzyż na placu. Stanął na terenie 
dawnego Kombinatu Ogrodniczego w Mysia-
dle. Uroczystość zgromadził zgromadziła kilka-
set osób spragnionych własne świątyni. – Już 
15 lat temu wskazywano, że te tereny będą 
się szybko zaludniać, a okoliczne świątynie: 
w Iwicznej, w Piasecznie czy w Józefosławiu 
nie należą do ogromnych. Ufam, że już wkrót-
ce będziecie mogli modlić się w swojej kaplicy, 
a od czerwca zamieszkają tu na stałe kapłani 
– obiecał kard. Kazimierz Nycz.

UKRAIŃSKIE DZIECI 
W WATYKAŃSKIM SZPITALU 
Wiele dzieci z Ukrainy otrzymuje specjali-
styczne leczenie w watykańskim szpitalu 
Dzieciątka Jezus. Instytucja przyjmuje małych 
pacjentów, gdy z powodu wojny nie można za-
pewnić im odpowiednich warunków do prze-
życia w ojczyźnie. Od lutego przez placówkę 
przeszło już 1600 dzieci. Pracująca od niedaw-
na w tej instytucji ukraińska lekarka Mariana 
Mitjaj zaznaczyła, że działanie watykańskiej 
placówki to coś niezwykłego. Wzrusza ją dobre 
serce, wzajemne zaufanie oraz zaangażowa-
nie pracowników szpitala.

POSZUKIWANI 
WOLONTARIUSZE 
Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 4800 
wolontariuszy, którzy będą wspierać osoby 
potrzebujące pomocy w naszym najbliż-
szym otoczeniu. Osoby takie żyją w twojej 
dzielnicy, sąsiednim bloku czy mieszkaniu 
obok. Statystycznie w promieniu 500 m od 
ciebie około 5 osób zmaga się z dużym ubó-
stwem. Aby się zgłosić, trzeba wejść na stro-
nę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz. 
– Codziennie spotykamy takie osoby, które 
widać, że bez pomocy drugiego człowieka nie 
dadzą rady. Jest też wiele takich osób, które 
nie chcą tego pokazać i jeżeli Ty nie zaintere-
sujesz się, co u nich słychać i jak się mają, to 
nie uda się do nich dotrzeć – mówią organi-
zatorzy.  

BEATYFIKACJA S. ŁUCJI 
Z FATIMY
Postulatorzy sprawy beatyfikacyjnej sio-
stry Łucji od Jezusa, jednej z trojga dzieci, 
którym ukazała się Matka Boża w Fatimie 
złożyli w Watykanie dokumentację o jej życiu, 
cnotach i opinii świętości. Dokument zostanie 
przeanalizowany przez grupę dziewięciu teo-
logów, którzy wydadzą swoją opinię. Potem do 
beatyfikacji konieczne będzie jeszcze zatwier-
dzenie cudu. Siostra Łucja zmarła 13 lutego 
2005 r. w wieku 97 lat, po kilkudziesięciu latach 
życia w klauzurze w Karmelu.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Pierwszy kinowy film o fenomenie  
Medjugorje w kinach od 14 października

Przeszło 40 lat temu w małej, ukry-
tej pośród gór wiosce w Bośni zdarzyło 
się coś, co Kościół do tej pory próbuje 
w pełni zrozumieć. 24 czerwca 1981 roku 
grupa nastolatków miała doświadczyć 
mistycznego spotkania z Matką Bożą. 
Objawienia, jak twierdzili, miały się wie-
lokrotnie powtarzać.

O wydarzeniach zrobiło się głośno, 
komunistyczne władze Jugosławii zaczę-
ły prześladować widzących, a Kościół 
przyjął postawę bardzo sceptyczną… 
Wieść o przesłaniu Maryi z Medjugorje, 
która przedstawiła się widzącym jako 
Królowa Pokoju, powoli jednak ogarniała 
cały świat. Na miejsce zdarzenia zaczęli 
przybywać pielgrzymi. Wielu z nich twier-
dzi, że Medjugorje zmieniło ich życie.

Dziś Watykan stoi na stanowisku, że 
choć na ostateczne stanowisko w spra-
wie objawień jeszcze za wcześnie, to 
Medjugorje jest pełnoprawnym miejscem 
kultu.

Film „Medjugorje” to próba odkrycia feno-
menu tego miejsca, nazywanego przez nie-
których „przedsionkiem nieba”, i jednocześnie 
pozycja obowiązkowa dla każdego, komu bli-
skie są objawienia maryjne. Twórcy w barwny 
sposób opisują historię wydarzeń, skrupulat-

nie analizują ewoluujący stosunek Kościoła 
do nich, a także ukazują wzruszające świa-
dectwa ludzi, dla których Medjugorje stało się 
punktem zwrotnym w życiu. „Medjugorje” to 
film, który pozwala dotknąć tajemnicy

lista kin na www.rafaelfilm.pl/medjugorje



TYGODNIK PARAFIALNY NR 481

Szczęść Boże! Pragnę podzielić się z Wami 
moim doświadczeniem uczestnictwa 
w warsztatach „Wreszcie żyć - 12 kroków 

ku pełni życia”, które są organizowanych od 2008 
roku przy Pallotyńskim Centrum Pomocy Ducho-
wej w Warszawie. Program Warsztatu „Wreszcie 
żyć” opiera się na Programie 12 kroków, bazuje 
na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy 
rozwój duchowy z elementami psychoterapii.

Uczestniczę w Warsztatach już nieco ponad 
rok i jestem niezmiernie wdzięczna Panu Bogu 
za to doświadczenie. Spotykamy się w stałej 
grupie kilkunastu osób z prowadzącym grupę 
terapeutą, raz w tygodniu, przez dwie godziny. 
W Warsztacie uczestniczą ludzie różnego wie-
ku i zawodu, w różnej sytuacji rodzinnej, ale 
których łączy pragnienie rozwoju, pokonywania 
swoich słabości i „życia w obfitości”, w bliskości 
z Panem Bogiem i w zgodzie ze sobą samym 
i ludźmi. Grupa zaprzyjaźnionych po roku wspól-
nej pracy ludzi, daje mi niesamowite poczucie 
wsparcia i towarzyszenia w przeżywanych, 
mniejszych i większych, trudnościach i życio-
wych zawirowaniach. W takim bezpiecznym 
środowisku, dzięki szczerości i otwartości oraz 
na zasadzie poufności, dzieląc się sobą i swoim 

WRESZCIE ŻYĆ - 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA
doświadczeniem z innymi, poznaję lepiej samą 
siebie, dostrzegam coraz wyraźniej związek do-
świadczeń z przeszłości, nieuświadomionych 
lęków, schematów myślenia i reagowania ze 
swoimi obecnymi problemami. Taka wiedza daje 
poczucie wewnętrznej wolności, dystansu, po-
maga spojrzeć na siebie z większym zrozumie-
niem. Cały Warsztat to 12 kroków, których reali-
zacja trwa ok. 2,5 roku. Moja grupa jest obecnie 
na 4. Kroku, więc jeszcze wiele przede mną.

Niektórym osobom korzystanie z pomocy 
psychoterapeutycznej kojarzy się z nowomo-
dą, a przeżywanie trudności emocjonalnych 
czy depresji z brakiem wiary i zaufania Bogu. 
Ja sama długo zwlekałam z podjęciem decy-
zji o pracy w grupie terapeutycznej, brakowało 
czasu, sądziłam, że szkoda też na to pieniędzy. 
Teraz jestem bardzo szczęśliwa z podjętej de-
cyzji, jestem przekonana, że program 12 kro-
ków jest szansą rozwoju i pomocą w budowa-
niu życia w oparciu o prawdę i Boże wartości.

Idea przyświecająca Warsztatom jest pięk-
nie wyrażona w modlitwie o pokój ducha, którą 
zaczynamy i kończymy każde spotkanie.

 Magdalena

Pierwsze lata Polski niepodległej, a z dru-
giej strony rewolucja komunistyczna 
w Związku Sowieckim to tło historyczne 

dla niezwykle zajmującej powieści Zofii Kossak. 
Rzecz dzieje się na dzisiejszej Ukrainie, więc 
tym bardziej warto zobaczyć postawy ludz-
kie wobec problemu zniewolenia komunisty-
cznego. Czy jest jakaś specyfika polskości, 
wartości dla których warto ryzykować nawet 
życie własne? Książka pozwala na wiele re-
fleksji ważnych również dziś. Relacje pols-
ko - ukraińskie są skupione jak w soczewce 
i reprezentowane przez bohaterów. Autorka 
sama doświadczyła „pożogi” swego domu, 
zamordowania pierwszego męża podczas re-
belii sowieckiej na kresach. W powieści Zofia 
Kossak nawiązuje do trudnych wydarzeń. 

Bohaterką jest dawna ziemianka z trójką 
dzieci. Zniszczony dwór, ubóstwo, kontakty 
z tymi, którzy zabili jej męża – widzimy jak 

dzielna Polka przezwycięża urazy, a jed-
nocześnie zachowuje  niezależność, swoją 
polską tożsamość i katolicką wiarę. Wydarze-
nia toczą się wartko, nie ma zbyt wielu opisów, 
więc książka może być ciekawa również dla 
nastoletniej młodzieży. Są sytuacje, które 
potrafią chwytać za serce. Wzruszające są 
nawet losy epizodycznych postaci, takich jak 
polskiej nauczycielki, która decyduje się na 
pozostanie po stronie sowieckiej (choć ma 
możliwość przedostania się do wolnej Pol-
ski) tylko dlatego, że jej uczniowie bez niej 
mogliby stoczyć się w moralne bagno i zde-
prawować.  

Nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo losy 
bohaterów trzymają czytelnika w napięciu. Ta 
piękna, mądra powieść wraca do łask wydaw-
ców. Po drugiej wojnie światowej książki Zofii 
Kossak były wycofywane z bibliotek, a nawet 
niszczone. Zachęcam też do zakupienia tej 

powieści „nie tylko dla młodzieży”. Rodzicom 
zdradzę, że pojawia się tam również wątek 
pedagogiczny. Jak uchronić swoje dziecko 
przed złymi wpływami otoczenia, czy warto 
podejmować trudne decyzje i tracić bezpiec-
zne status quo, żeby zawalczyć o dobro dla 
swoich dzieci? Zofia Kossak pomaga rozeznać 
i nasze dylematy, choć wiek już minął od 
czasów przedstawionych w powieści. 

Anna Bielawska

„Ku swoim. Powieść dla młodzieży”
Zofia Kossak

MODLITWA O POKÓJ DUCHA
O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał  
jedno od drugiego.
Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie, jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej  
z dnia 28.06.2010, (do prywatnego odmawiania)


