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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.  06.11 – pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie nabożeństwo adoracyjne

2.  07.11 – poniedziałek, kolejna katecheza, 
serdecznie zapraszamy

3.  09.11 – środa, święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej

4.  10.11 – czwartek, wspomnienie św. Leona 
Wielkiego

5.  11.11 – piątek, św. Marcina, rocznica  
odzyskania niepodległości, święto narodowe, 
modlimy się za Ojczyznę

6. 12.11 – sobota, wspomnienie św. Jozafata
7. 13.11 – niedziela, Światowy Dzień Ubogich

 Zespół Sezon na czereśnie wygrał XI Festiwal Chrześcijańskie Granie. Tegoroczna edycja odbyła się w minioną niedzielę 23 października 
w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3. Już po raz XI podczas Festiwalu Chrześcijańskie Granie jury dokonało wyboru najlepszego debiutanta 
sceny muzyki chrześcijańskiej.
 Grupa powstała w kwietniu 2018 r. w Porąbce Uszewskiej z okazji prymicji wspólnego przyjaciela ks. Krzysztofa Fejkiela. Okazjonalny występ 
spotkał się z pozytywnym odbiorem. Muzycy postanowili więc, że na jednym występie się nie skończy. Efektem ich wspólnej pracy są autorskiej 
utwory: “Modlitwa”, “Psalm błogosławieństwa”, “Siedem dusz”, “Wyalienowany”. Zespół planuje wydać swoją pierwszą płytę.
 Podczas festiwalu wystąpił także zespół Jedno - laureat ubiegłorocznego Debiutu 2021 oraz Tylko Ty - zwycięzca konkursu Non Stop CCM. 
Tegoroczna edycja festiwalu wpisała się w Światowy Dzień Misyjny. W programie nie zabrakło świadectw liderów wspólnot misyjnych oraz prezentacji 
ciekawych inicjatyw, jak Spotkanie Młodych w Wołczynie oraz ogólnopolska akcja Qulturalne Bierzmowanie.

Sezon na czereśnie DEBIUTEM 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

zaczyna się nieraz od pewnych drobiazgów, 
które staramy się pominąć w naszym rachunku 
sumienia. Później orientujemy się, że już tonie-
my w błędach, grzechach, a marazm wiary nie 
pozwala nam porzucić złe wyborów. Dlatego 
taki drobiazg, jak nadane przez Boga prawo, 
wart jest zdecydowanej obrony i determinacji. 
Gdyby owych siedmiu braci wolało życie docze-
sne, chroniło siebie i matkę przed każdym 
bólem i cierpieniem, nie byłoby wierności wi-
erze w Boga. Dobry Bóg udzielił im „wiecznego 
pocieszenia” , że po tej kaźni „mogą pokładać 
nadzieję w Bogu, że znów przez Niego zostaną 
wskrzeszeni”. Matka patrząc na tortury swoich 
synów nie bluźniła Bogu, ale zagrzewała ich 
serca do wierności Panu. To czytanie stano-
wi dobry rachunek sumienia dla nas. Czy po-
trafimy nie bać się o nasze życie tu, na ziemi 
i czy mamy mocną nadzieję, że Bóg obdarzy 
nas większym dobrem – życiem wiecznym 
w zjednoczeniu z Nim samym. Czasy pandemii 
pokazały pewną prawdę o nas. Skorzystajmy 
z dzisiejszej lekcji i dążmy do Boga za wszelką 
cenę, unikając kompromisów ze światem. Umi-
eram, aby żyć. Zostawiam grzech, żeby być 
z Bogiem.
 Anna Bielawska

 Ewangelia, którą rozważamy w tę niedzielę 
stawia nam obraz saduceuszy, nie wierzących 
w zmartwychwstanie i próbujących ośmieszyć 
ideę życia wiecznego. Logika ludzka chce tri-
umfować i wyszukiwać nieścisłości. Ludzie 
są malutcy w swoim ziemskim rozumowaniu, 
a mają się za triumfatorów. W postawie pychy 
zadają Jezusowi pytanie o zmartwychwstanie. 
Kobieta mająca siedmiu braci za mężów po 
śmierci „którego z nich będzie żoną?”. Historia 
ta miała być kpiną z życia wiecznego, a stała 
się w ustach Jezusa piękną katechezą o życiu 
przyszłym. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz 
żywych”. Nie ma wątpliwości, jest nieśmiertel-
ność. „Wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Czy 
mamy świadomość, że możemy żyć dla Boga?

 Pierwsze czytanie z Drugiej Księgi Mach-
abejskiej pozwala nam  jeszcze głębiej  spo-
jrzeć na Ewangelię. W czasach, gdy Izrael 
był poddawany przymusowej hellenizacji, 
za rządów króla Antiocha IV, widzimy mat-
kę i siedmiu synów, którzy oddają swe życie 
w okrutnych mękach, byle nie zaprzeć się 
prawa Bożego. Cóż to takiego:  zjeść  wiepr-
zowinę i żyć. Zakazana wieprzowina wydaje 
nam się tak błahym problemem. Ale spróbujmy 
wejść w istotę tego zakazu. Łamanie sumień 

Często jesteśmy zamknię-
ci w klatce doczesnego, 
ziemskiego życia. Nawet nie 

staramy się wyobrazić, jak piękne 
może być życie wieczne z Bogi-
em w niebie. To nie jest „jakieś 
tam trwanie” w życiu przyszłym. 
Dzisiejszy psalm 17 podpowiada, 
co nas czekać może: „Gdy zmart-
wychwstanę , będę widział Boga”.  
Niektórzy mistycy mieli doświad-
czenie „widzenia Boga”, teologia 
nazywa to wizją uszczęśliwiającą. 
Św. Paweł w liście do Koryntian 
podpowiada: „Ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak 
wielkie rzeczy Bóg przygotował 
tym, którzy Go miłują.”  Trzeba nam 
w dziecięcym zaufaniu przyjąć na-
dzieję, że po śmierci i dobrym życiu 
w łasce uświęcającej czeka nas 
zjednoczenie z Bogiem, spotkanie 
z Miłującym, ukojenie w ramion-
ach Jezusa, zrozumienie prawdy 
i poznanie sensu każdego krzyża, 
który dany nam był w życiu.

Pan Jezus pragnie pomóc niewierzącym w zmartwychwstanie saduceuszom, odkryć tę prawdę, za-
wartą już w Pięcioksięgu. Ukazuje zarazem, że inny będzie sposób istnienia po zmartwychwstaniu. 
Relacje jakie istnieją w tym świecie, zostaną przekształcone na podobieństwo duchów niebieskich. 
My mamy świadectwa Apostołów, którzy obcowali ze Zmartwychwstałym Panem i dali świadectwo 
tej prawdzie słowem i życiem.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(2 Mch 7,1-2.9-14);  
(Ps 17 (16), 1. 5-6. 8 i 15);  
(2 Tes 2,16-3,5);  
Aklamacja: (Ap 1,5-6);  
(Łk 20,27-38);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (20, 27-38) fragment

NUMER 484 •  Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła • 6 LISTOPADA 2022 r.

Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i za-
gadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał 
żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszy-
scy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego 
z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego 
świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przy-
szłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. (...)

UMIERAM, BY ŻYĆ

ZAPROSZENIE DLA OJCÓW NA WARSZTATY TATO.NET
DNI SKUPIENIA W LUBINIU

Ks. Marian Rowicki
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ADOPTUJ MISYJNYCH 
SEMINARZYSTÓW  
Ruszyła 10. edycja akcji AdoMiS czyli Ad-
optuj misyjnych Seminarzystów. Jej celem 
jest wsparcie duchowe i materialne przyszłych 
kapłanów w krajach misyjnych. Akcja Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Polsce na stałe utrzymuje 
trzy seminaria: w Moramanga na Madagaska-
rze, ( 150 kleryków); w peruwiańskim Iquitos 
(20 kleryków) oraz w Chabua w Indiach (także 
20 kleryków). Obecnie w akcji uczestniczy prze-
szło tysiąc osób. Program polega na wspieraniu 
całego seminarium, a nie jednego konkretnego 
kleryka. W inicjatywę można włączyć się przez 
codzienną modlitwę, a także jedną z form pomo-
cy finansowej. Można to uczynić indywidualnie 
lub w grupie. Szczegóły znajdują się na stronie: 
missio.org.pl

REKOLEKCJE W SEMINARIUM
Alumni warszawskiego seminarium za-
praszają na rekolekcje dla rozeznających 
powołanie, które odbędą się w dniach 25-27 
listopada. Seminarium jest najstarszą instytucją 
kształcenia w Warszawie. W ciągu ponad 300 
lat istnienia dało Kościołowi w Polsce 6 błogo-
sławionych (ks. M. Oziębłowski, ks. M. Woźniak, 
ks. E. Detkens, ks. Z. Sajna, ks. R. Archutowski 
– rektor okresu wojny, ks. J. Popiełuszko) oraz 
kilku biskupów (w tym jednego kardynała, Alek-
sandra Kakowskiego, który w latach 1898-1910 
był rektorem seminarium). Zapisy na rekolekcje 
są prowadzone przez formularz na stronie inter-
netowej seminarium. 

NOWE PRZEPISY 
NA CMENTARZACH
Projekt ustawy o cmentarzach, zamieszczo-
ny na stronie kancelarii premiera, przewidu-
je nowe zasady likwidacji grobów. Będą one 
jednakowe dla grobów ziemnych i murowanych. 
Nowa ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2023 
roku, uchylając regulację z 1959 roku. „W obec-
nie obowiązującej ustawie kwestia likwidacji 
grobów jest bardzo ogólnikowo opisana. Chce-
my, aby te przepisy były przejrzyste i jednolicie 
stosowane w całym kraju” – stwierdził pełno-
mocnik premiera. Zasadą ma być przedłuża-
nie prawa do grobu co 20 lat. Na cmentarzach 
komunalnych, podobnie jak obecnie, będzie to 
związane z wniesieniem opłaty, natomiast w od-
niesieniu do cmentarzy wyznaniowych będzie to 
zależne od zasad ustanowionych przez zarząd-
cę cmentarza.

DYSPENSA 11 LISTOPADA
W Narodowe Święto Niepodległości 11 listo-
pada w Archidiecezji Warszawskiej nie obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy, 
mając na względzie, że uroczysty charakter tego 
dnia sprzyja radosnemu i świątecznemu prze-
żywaniu wydarzenia. Korzystający z dyspensy 
mają ofiarować dowolną modlitwę według inten-
cji Ojca Świętego.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII 3 grudnia, w Szkole Big Ben, ul. Warszawska 57 

odbędą się warsztaty dla ojców pt. „Bliżej – pełna łączność”. 

Zaproszenie dla Ojców na warsztaty Tato.Net

Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci?
Czy można DZISIAJ dobrze wychować 

dzieci? - To wcale nie jest pytanie retorycz-
ne, ale bardzo uzasadniona obawa, którą 
czuje wielu rodziców, obserwując zmiany we 
współczesnym świecie. Co to znaczy „DO-
BRZE wychować”? To pytanie równie istotne. 
Żeby dziecko było „grzeczne”? Żeby słucha-
ło mamusi i tatusia? Z założenia każdy chce 
wychować dziecko dobrze, najlepiej, aby sta-
ło się wolnym człowiekiem, umiało wybierać 
dobro, a odrzucać zło, aby było zdolne do 
miłości. Ale JAK to zrobić w świecie pełnym 
zagrożeń, szalonych teorii wychowawczych, 
ogromnego wpływu rówieśników, mody i me-
diów społecznościowych? Okazuje się, że po-
mimo zmieniających się okoliczności, istnieją 
uniwersalne PRAWDY, wskazujące kierunek 
dobrego wychowania dzieci, w którym rola 
rodzica polega na stawaniu się najbliższym 
i najlepszym współpracownikiem Boga. 

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania: 
• Kim powinieneś być dla swojego dziecka?  
•  Z jakimi zagrożeniami możesz spotkać się 

Ty i Twoje dziecko? 
•  Kiedy dziecko powinno słuchać mamy,  

a kiedy taty? 
•  Jaki jest skuteczny sposób, aby dziecko 

posprzątało pokój? 
•  Jak wspólnie z dzieckiem przechodzić 

przez kryzysy? 
•  Jak rozmawiać o seksie z małym 
i dorastającym dzieckiem?

SKLEP INTERNETOWY: https://www.rtck.pl/kategoria-produktu/audiokonferencje/

Jest to wydarzenie współorganizowane ze społecznością Tato.Net dla ojców, którzy chcą 
wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności. Do uczestnictwa zapraszają ojcowie, związani z naszą 
parafią, którzy mieli okazję uczestniczyć już w takich warsztatach. Z pewnością czas spędzony 
na warsztatach będzie bardzo dobrą inwestycją i inspiracją do podejmowania działań w codzien-
nej drodze, do odkrywania i radowania się powołaniem, jakim jest ojcostwo. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na plakacie (przy wyjściu z kościoła). 
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Ostatnich parę dni spędziłem w Lubiniu 
na dniach skupienia. Znajduje się tam 
opactwo Benedyktynów, które jak głosi 

tradycja to: „perła wśród niziny”. Sam klasztor, 
bogaty w historię pamięta jeszcze miejscami 
czasy Bolesława Śmiałego. Benedyktyni do 
Lubinia przybyli około 1070 roku z Laoudium 
w Lotaryngii (dzis. Belgia). Świątynia Lubińska, 
pierwotnie wybudowana w stylu romańskim, 
przebudowana w gotyku, następnie w baroku 
z elementami rokoko należy do najcenniejszych 
zabytków architektury w Wielkopolsce. Opac-
twa benedyktyńskie fundowane przez wład-
ców polskich miały szerzyć i umacniać wiarę 
chrześcijańską. Takie też zadania stanęły przed 
opactwem w Lubiniu. Usytuowane w pobliżu 
głównych szlaków komunikacyjnych, dobrze 
uposażone przez króla Bolesława Śmiałego 
miało solidne podstawy do rozpoczęcia swojej 
działalności. W kronice Bartłomieja z Krzywinia 
z XVII wieku możemy przeczytać: „pod każdym 
względem stosowne miejsce pod klasztor. Bo 
i dzięki łagodnemu klimatowi, jest zdrowe i jed-
nocześnie z natury obronne, jako że od połu-
dniowej strony oblewa je jezioro, od północy 
zaś niedostępny przez bagniste łąki z wyniosłe-
go, a także dłużej rozciągniętego wzgórza, na 
którym spoczywa klasztor z kościołem, wystar-
czająco miłe ku wejrzeniu.”

Ale nie tylko piękno i urokliwość okolicy 
tudzież imponująca historia 10 wieków wyróż-
nia to miejsce spośród innych. To co czyni je 
wyjątkowym to benedyktyńska duchowość i… 
gościnność, tak charakterystyczna dla tego za-
konu. Bo gości w klasztorze nigdy nie brakuje. 
W swojej „Regule”, Święty Benedykt poświęca 
cały rozdział dla kwestii przyjmowania gości. 
Można powiedzieć, że poza braćmi zakonnymi, 
życie klasztorne przewiduje wręcz stałą obec-
ność innych. I robi to bardzo życzliwie.

W większości, goście przybywają do Lubi-
nia na indywidualne rekolekcje. A to oznacza 
modlitwę i prace z mnichami. W dużej mierze 
są to osoby świeckie, ale okazuje się, że przy-
jeżdzają też i księża aby odbyć swoje coroczne 
rekolekcje. Tuż po przyjeździe do klasztoru, 
każdy zostaje przyjęty przez brata Prefekta 

DNI SKUPIENIA W LUBINIU
Gości, który jest opiekunem wprowadzającym 
gościa w życie danego miejsca. Od niego to 
można dowiedzieć się jakie są zasady przeby-
wania w klasztorze. A jak wygląda typowy dzień 
z benedyktynami w Lubiniu?

Porządek każdego dnia rozpoczyna bu-
dzenie o godz. 5:30 (codziennie i bez wyjąt-
ków), które wybrzmiewa charakterystycznym 
dzwonkiem. O godz. 6:00 odbywa się w ko-
ściele modlitwa poranna (Jutrznia), po niej me-
dytacja i wreszcie o 7:15 Msza św. Śniadanie 
można zjeść od godz. 8:00, potem od 9:00 
do 17:00 jest czas na pracę - przerywaną na 
wspólny posiłek i niezbyt długą rekreację. Po 
Nieszporach (w jęz. Łacińskim) i kolacji, ostat-
nią wspólną modlitwą jest Kompleta i Godzina 
czytań, co dopełnia liturgię godzin danego 
dnia. I tak, po intensywnie spędzonym dniu, 
około 21:00 klasztor benedyktynów w Lubiniu 
szykuje się do snu.

Tym co najbardziej może dotykać serce 
w Lubiniu jest cisza i harmonia życia wokół. 
Sam klasztor jest położony poza ruchliwymi uli-
cami i zgiełkiem cywilizacji. Odmawiana liturgia 
godzin w kościele ma swoją charakterystyczną 
dynamikę, która jest spokojna i cicha - bez nie-
potrzebnego podnoszenia głosu, z określonym 
rytmem i gestami, które współbrzmią z wypo-
wiadanymi słowami brewiarza. Mnisi są życz-

liwie usposobieni, choć nienachalni w swoim 
obyciu z gośćmi. Jako, że w wezwaniu zakon-
nym benedyktynów słyszymy „Aby we wszyst-
kim był Bóg uwielbiony”, mnisi zapraszają 
gości do pracy fizycznej na terenie opactwa. 
W ten sposobów można oddawać chwałę Bogu 
poprzez skupienie nad najprostszymi pracami 
fizycznymi, modląc się przy tym w duchu. Tak 
poświęcony czas Panu Bogu, na modlitwie 
i pracy wywołuje lepszy apetyt a przez to jesz-
cze większą wdzięczność w czasie obiadu…

Dopełniając swojej Reguły, mnisi dbają 
o każdego gościa jak o kogoś najważniejsze-
go, w myśl zasady aby traktować każdego piel-
grzyma jak samego Chrystusa i podobną czcią 
go obdarzać. Zapytają, czy wszystko w po-
rządku, jak nasze samopoczucie i zaproszą 
na kawę. Co więcej, nie spotkałem się jeszcze 
z sytuacją, aby mnich w Lubiniu jako pierwszy 
skończył rozmowę lub dawał do zrozumienia, 
że musi już iść (a skąd inąd wiadomo, że mają 
co robić).

Wydaje się, że oni wszyscy żyją auten-
tyczną postawą oddania drugiemu, innymi sło-
wy - to co robią w danym momencie jest dla 
nich najważniejsze na świecie - czy będzie to 
obieranie ziemniaków, czy rozmowa z drugim 
człowiekiem. I na wszystko jednak znajdują 
czas. Może i my, w naszej codziennej gonitwie 
moglibyśmy od Benedyktynów z Lubinia się 
czegoś nauczyć.

 Ks. Andrzej Wolski

Tym co najbardziej może 
dotykać serce w Lubiniu  

jest cisza i harmonia życia wokół. 
Sam klasztor jest położony poza 
ruchliwymi ulicami i zgiełkiem 
cywilizacji. 


