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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

ustawić stół Eucharystyczny, przy którym nie 
ma pierwszych miejsc, lecz wszyscy stają się 
braćmi niezależnie od przynależności naro-
dowej, koloru skóry, stopnia posiadanej wiedzy 
czy  ilości zgromadzonych pieniędzy. Życie 
według błogosławieństw, to recepta na prawdzi-
we szczęście. W świecie, zdaje się często pro-
mować wartości sprzeczne z ewangelicznymi, 
chrześcijanin jest wezwany, aby pamiętać, gdzie 
przede wszystkim ma szukać Boga. Błogosław-
ieństwa zawierają konkretne odniesienia do 
rzeczywistości, do konkretnych uwarunkowań 
życia ludzkiego. Jest to przesłanie, że Bóg jest 
żywy i prawdziwie tam obecny, gdzie człowiek 
i dzieli razem z nim jego życie.

 Na ziemi szczęśliwi są ci, którzy gromadzą 
bogactwa materialne. W Królestwie Chrystu-
sa natomiast ci, którzy umieją z nich zrezyg-
nować. Szczęśliwy jest ten, kto opanował sz-
tukę uwalniania się od dóbr tego świata. Droga 
ewangeliczna wiedzie bardzo stromą i niewy-
godną ścieżką, a każde dodatkowe obciążenie 
staje się na niej przeszkodą. Ktokolwiek chce 

 Liczba błogosławieństw – osiem – oznacza 
symbolicznie pełnię szczęścia Królestwa Nie-
bieskiego. Można zatem wnioskować, iż ten, 
kto żyje błogosławieństwami, już tu, na ziemi, 
czuje przedsmak szczęścia Królestwa Bożego. 

Osiem błogosławieństw urzeka więc swoją 
głębią i powszechnością nie tylko w Europie, 
ale  na całym świecie. Wszędzie też można 

W dzisiejszej Ewangelii wid-
zimy jak Jezus wychodzi 
na Górę i tam naucza 

swoich uczniów. Jest „nowym” 
Mojżeszem, który podaje dro-
gowskazy do szczęścia. Osiem 
błogosławieństw to swoista konsty-
tucja Królestwa Bożego. Jest pełna 
nadziei. Chrystus wskazuje, że ci 
,którzy doświadczają smutku będą 
pocieszeni. Kazanie na Górze to 
swego rodzaju aktualizacja Deka-
logu. W centrum nauczania Jezusa 
jest Królestwo Boże. Mają w nim 
udział wszyscy, którzy słuchają 
nauczania Zbawiciela i na nie odpo-
wiadają.

 Wnikliwe odczytanie błogosław-
ieństw stanowi wezwanie do zasta-
nowienia nad tym, w jakiej mierze 
nasze wyobrażenie o szczęściu 
harmonizuje  z tym, które posiada 
Chrystus.

Pan Jezus przyszedł zasiać Bożą miłość i dobro na ziemi. Tam gdzie panuje grzech, zło, 
niesprawiedliwość, gorycz, prześladowanie, przychodzi zło dobrem zwyciężać. Szczęśliwy, 
kto w Nim pokłada nadzieję i pośród zła tego świata ma w sercu Jego miłość. Nie zrażają go 
trudy , troski i uciski tego świata, bo głęboko w duszy nosi przekonanie, że w Chrystusie jest 
już uczestnikiem wieczności w domu Ojca.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(So 2, 3; 3, 12-13); 
(Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10); 
(1 Kor 1, 26-31); 
Aklamacja (Mt 5, 12a);
 (Mt 5, 1-12a); 

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Mateusza (5, 1-12a)
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BŁOGOSŁAWIENI, BŁOGOSŁAWIENI…

KAWIARNIA Z WARTOŚCIAMI
NIE STRZELAJ FOCHA

Ks. Marian Rowicki
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Błogosławieni…Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wielka 

jest wasza nagroda w niebie.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pociesze-
ni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, al-
bowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, al-
bowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają 
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
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PIELGRZYMKA PAPIEŻA
Papież Franciszek wybiera się w kolejną 
podróż zagraniczną. Ta 40. w ciągu 10-let-
niego pontyfikatu podróż określana jest jako 
misja pokojowa w sercu Afryki. Planowaną od 
dawna podróż do Demokratycznej Republiki 
Konga i Sudanu Południowego papież Fran-
ciszek odbędzie w dniach od 31 stycznia do 
5 lutego. Oba kraje borykają się z konflikta-
mi wewnętrznymi; w ciągu ostatniej dekady 
wojny domowe oraz walki między armiami 
i grupami rebeliantów pochłonęły setki tysięcy 
ofiar. Kościół katolicki jest ważnym mediato-
rem zarówno w Kongo, jak i w Sudanie Po-
łudniowym. W obu krajach pokój jest kruchy.

PERU: KOŚCIÓŁ POLSKICH 
MĘCZENNIKÓW
22 stycznia 2023 r. został poświęcony 
pierwszy na świecie kościół pw. Błogosła-
wionych Męczenników Zbigniewa Strzał-
kowskiego i Michała Tomaszka. Kościół 
mieści się we Franciszkańskim Centrum 
Duchowości „Pokój i Dobro” w Chimbote. 
Męczennicy z Pariacoto niedaleko stąd oddali 
życie. Świątynia ma przypominać o krwi, która 
została przelana za Chrystusa w Andach. Są 
to pierwsi błogosławieni polscy misjonarze, 
którzy przez śmierć męczeńską dali świadec-
two swojej wiary. Zginęli od strzałów w plecy 
i tył głowy 9 sierpnia 1991 roku. Kościół wspo-
mina ich 7 czerwca.

PARYŻ DLA ŻYCIA
Ponad 20 tys. Francuzów przeszło ulicami 
Paryża w obronie życia. Doroczny marsz 
koncentruje się zwykle na zwracaniu uwagi 
na zabijanie nienarodzonych dzieci. W tym 
roku w centrum znalazł się temat eutanazji. 
Wyrażano też sprzeciw wobec projektu uzna-

nia aborcji za prawo konstytucyjne. Uczest-
nicy Marszu dla Życia głośno sprzeciwiali 
się inicjatywie prezydenta, podkreślając, że 
eutanazja nie może być sposobem na refor-
mę emerytalną we Francji. Choć wszyscy 
Francuzi mają ustawowo zapewniony dostęp 
do terapii paliatywnej, w rzeczywistości aż 
70 proc. z nich nie posiada w praktyce takiej 
możliwości. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Jesteś w małżeństwie rok, dwa, dwadzieścia, czterdzieści….. Może przydałoby się coś od-
świeżyć, mały remoncik relacji? Wpadnij do Agere Contra na randkę małżeńską. Oczarujecie 
się sobą i tym miejscem.

Spotkanie poprowadzą Magda i Wiesław Grabowscy.
Magda i Wiesław przez 35 lat byli misjonarzami pracującymi w ramach międzynarodowego ruchu 

misyjnego Campus Crusade for Christ International (w Polsce RChMt28). We współpracy z FamilyLife 
Ministry od 1993 do 2018 r. prowadzili Służbę Rodzinie. Prowadzą konferencje, seminaria, rekolek-
cje dla małżeństw i rodziców oraz autorskie kursy dla narzeczonych. Są współautorami podręcznika 
do przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie pt. „Zanim wybierzesz”. Prowadzą też rekolekcje, 
wykłady, kursy i grupy o tematyce Biblijnej. Współpracują z wieloma chrześcijańskimi środowiskami, 
stowarzyszeniami, wspólnotami, parafiami, ośrodkami rekolekcyjnymi. Wiesław jest wykładowcą na 
rekolekcjach, seminariach i konferencjach dla mężczyzn, a Magdalena dla kobiet. Jest też autorką 
książek „Kobieta warta królestwa”, „Klucze do pokoju”, „Niezapomniane” oraz książek dla dzieci „Wiel-
ka wędrówka” i „Cudowna przemiana”.

TRENER O BOGU 
Pochodzący z Portugalii Fernando San-

tos, który został ogłoszony nowym selek-
cjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, to 
zadeklarowany katolik, związany z Ruchem 
Kursów Chrześcijaństwa. Organizacja ta jest 
popularna na Półwyspie Iberyjskim, a także we 
Włoszech oraz w krajach Ameryki Południowej. 
W ramach działalności tego chrześcijańskiego 
ruchu Fernando Santos wielokrotnie brał udział 
w wydarzeniach religijnych, a także sam prowa-
dził już sesje ewangelizacyjne. Przyznaje, że 
każdy dzień rozpoczyna od modlitwy i czytania 
Pisma Świętego. Deklaruje, że jego ulubionym 
nabożeństwem jest różaniec, natomiast miej-

dotrzeć do szczytu i przeżyć radość z jego 
zdobycia, musi się zdecydować na ubóstwo, 
na rezygnację nawet z wielu rzeczy, które wy-
dają mu się bardzo potrzebne. Chrześcijanin 
nie może być nieczułą cegłą w wielkim gmachu 
budowli, którą wznosi Bóg, ale żywą komórką 
uczestniczącą w szczęściu całego organizmu. 
Kościół jest Ciałem Chrystusa złożonym z mil-
iardów żywych komórek, bardzo zróżnicow-
anych, a jednak harmonijnie współpracujących 
ze sobą.

 Wszystkie kategorie osób cechuje wspól-
na i zasadnicza zaleta, czyniąc je zdatnymi do 
królestwa niebieskiego oraz do otwarcia się na 
Boga. Zamiast szukać zadowolenia w dobrach 
doczesnych, żyją w oczekiwaniu dóbr niebies-

kich. Dlatego one zostały im obiecane: Bóg, 
Jego  królestwo  i miłosierdzie oraz oglądanie 
Go i szczęśliwość wieczna. Aby zostać zalic-
zonym do tych „ błogosławionych”, trzeba mieć 
odpowiednie zalety, bez których nie można stać 
się uczniem Chrystusa ani dostąpić zbawienia.

 W obliczu trwającej wojny szczególnie is-
totne jest błogosławieństwo mówiące o pokoju.

 Módlmy się o pokój w Ukrainie, ale nie 
zapominajmy o pokoju w naszych relacjach rodz-
innych oraz społecznych. Wszak ci, którzy wprow-
adzają pokój, będą nazwani synami Bożymi. 
„Jezus mu odpowiedział: «Ustąp terae”. Przecież 
„miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem”.

 Henryka Andrzejewska

Randki Małżeńskie:  
„Wyjątkowy dar Boży”

Bilety: agerecontra.pl/wydarzenie/randki-malzenskie-wyjatkowy-dar-bozy

AGERE CONTRA
Kawiarnia z Wartościami!
Mieszcząca się przy ul. Chłodnej 2/18 (wejście od ulicy Białej) w Warszawie  

SOBOTA, 25 LUTEGO 2023 O 18:00

scem, w którym lubi odbywać rekolekcje – Sank-
tuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. To 
tam wielokrotnie Santos brał również udział 
w akcjach ewangelizacyjnych oraz spotkaniach 
swojego ruchu.
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Słowa mogą zabijać, wroga cisza również! 
Jak opanować źródła jadu, które w nas tkwią?

Słowo Boże zawiera podpowiedzi również 
na temat właściwego posługiwania się mową. 
Jednym z najważniejszych tekstów jest List św. 
Jakuba, w którym autor pisze: „Języka natomiast 
nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, 
pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy 
Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych 
na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wycho-
dzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie 
może, bracia moi!” (Jk 3, 8-10).

On mnie rani

Czytając te słowa, próbuję sobie wyobra-
zić, jak by one brzmiały na żywo, bezpośred-
nio wypowiadane przez Apostoła Jakuba, 
rybaka, przedstawiciela kultury, w której nie 
żałowano emocji w wypowiedziach. Jestem 
pewny, że dudniłyby jak gromy, pełne napięcia 
i emocji. Szczególnie wyrażenie ostatnie: „Tak 
być nie może!”.

Zestawienie słów jest szczególne. Jako mał-
żonkowie i rodzice powinniśmy je często kontem-
plować i konfrontować z własnym doświadcze-
niem posługiwania się mową.

Może regularnie chodzimy do kościoła na 
Mszę niedzielną, w czasie której wypowiadamy 
formuły modlitewne? Być może, też w ciągu dnia 
odmawiamy swoje ulubione modlitwy? Jednocze-
śnie w czasie kłótni, sporów małżeńskich i wzbu-
rzenia po złym zachowaniu dziecka wykrzykuje-
my słowa bardzo złe, raniące, często wulgaryzmy. 
Pracując z małżeństwami, nierzadko słyszę takie 
smutne relacje: „Proszę pana, chodzimy regular-
nie do kościoła, należymy do wspólnoty, ale kiedy 
ma miejsce jakaś kłótnia, on wypowiada takie 
straszne słowa…”. Tekst św. Jakuba jest z jednej 
strony „instrukcją obsługi języka”, a z drugiej zbio-
rem najważniejszych zasad.

Wyczuj chwilę!

Sięgnijmy do Księgi Mądrości Syracha. 
„Bywa upomnienie, ale nie w porę, niejeden 
milczy, a jednak jest mądry. O ileż lepiej jest upo-
mnieć, niż trwać w gniewie. Kto uznaje swój błąd, 
ustrzeże się szkody (…). Jeden milczy, bo nie 
wie, co odpowiedzieć, a drugi milczy, gdyż umie 
czekać na stosowną chwilę (…). Kto w mówieniu 
miarę przebiera, odrazę budzić będzie, a ten, co 
na wszystko sobie pozwala, popadnie w niena-
wiść” (Syr 20, 1-3.6.8). W części pierwszej czyta-
my, że trzeba się odezwać – szczególnie wtedy, 
gdy nasze słowa niosą upomnienie. To szczegól-

nie ważne w relacjach małżeńskich i rodziciel-
skich. Mądra jest również podpowiedź, że trwanie 
w gniewie, „strzelanie focha” bez mówienia, co 
mi się nie spodobało, czym zostałem zraniony, to 
postawa niewłaściwa. Jest tu też mowa o przyj-
mowaniu upomnień, co wcale nie jest łatwe.

W drugiej części przywołanego fragmentu 
znajdujemy zachętę do roztropności w wypowia-
daniu się i do powściągliwości. Myślę, że mamy 
takie doświadczenia i znamy takie osoby, o których 
możemy powiedzieć, że za wiele nie mówią, ale 
gdy się już odezwą, to ma to szczególną wartość.

Wymownie brzmią tu słowa: „Mów zwięźle, 
w niewielu słowach zamknij wiele treści, okaż, 
że jesteś taki, który coś wie, a zarazem umie 
milczeć. Nie wywyższaj się między dostojnikami, 
a gdy inny mówi, wiele nie gadaj!” (Syr 32, 8-9).

Nie dolewaj złości

Bardzo intrygujące w odniesieniu do te-
matu naszych rozważań jest postępowanie 
żony Hioba. Wiemy o skali dramatu, jakiego 
doznali małżonkowie. Utracili wszystkie dzie-
sięcioro dzieci i stracili cały majątek. Na dodatek 
główny bohater wpadł w ciężką, bolesną, upoka-
rzającą chorobę trądu. W takiej sytuacji obolała 
żona mówi: „Jeszcze trwasz mocno w swej pra-
wości? Złorzecz Bogu i umieraj!” (Hi 2, 9). Pogrą-
żony w swoim cierpieniu mąż odpowiada: „«Mó-
wisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki 
Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?» W tym 
wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami” (Hi 
2, 10). Jest to bez wątpienia przykład sprzeczki 
małżeńskiej, ale prowadzonej w bardzo drama-
tycznych okolicznościach. Codziennie zdarza 
nam się wypowiadać wiele niepotrzebnych 

słów. Nie zastanawiamy się wówczas, że do cier-
pienia wynikającego z zaistniałej, często nieza-
leżnej od nas sytuacji dodajemy kolejne zranienia 
poprzez wypowiadane słowa. Punktem wyjścia 
w opanowaniu niepotrzebnych stwierdzeń jest 
postawa pokory, zawarta w niezwykłych słowach 
naszego bohatera: przyjmujmy zło, podobnie jak 
dobro, bo nic się nie dzieje bez obecności Boga 
w naszych doświadczeniach.

Bez słów, ale z sercem
 

Nieco dalej w przywołanym tekście czytamy, 
że do chorego Hioba przychodzą jego najbliż-
si przyjaciele. „Porozumieli się, by przyjść, boleć 
nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli 
z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos 
i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swe szaty i rzucał 
proch w górę na głowę. Siedzieli z nim na ziemi 
siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, 
bo widzieli ogrom jego bólu” (Hi 2, 11-13). 

Są tu zawarte ważne podpowiedzi do wy-
robienia sobie właściwej postawy wobec cier-
pienia kogoś bliskiego: trzeba się porozumieć, 
przyjść, współczująco zapłakać, w jakiejś for-
mie pokutować, ale nade wszystko milczeć. 
Często po otrzymaniu informacji o niedobrym 
stanie kogoś z rodziny, dramacie wynikającym 
z utraty zdrowia, stracie pracy, bankructwie, cho-
robie dziecka, pobycie w szpitalu mówimy: „Po 
co ja tam pójdę, jak pomogę, o czym będę z nim 
rozmawiał?”. Są to pytania zupełnie niepotrzeb-
ne. Trzeba iść, bo w cierpieniu bardzo bolesne 
jest poczucie samotności. 

Często pisze o tym w swoim Dzienniczku św. 
Faustyna. Chory bardzo potrzebuje obecności 
drugiej osoby, która może być zupełnie milczącą 
obecnością. Wzorem takiej obecności jest prze-
bywanie Maryi na Golgocie blisko umierającego 
Syna.

Milczące zwycięstwo

Szczególną formą milczenia jest zacho-
wanie Jezusa podczas przesłuchania: „Piłat 
ponownie Go zapytał: «Nic nie odpowiadasz? 
Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają». Lecz Jezus 
nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił” 
(Mk 15, 4-5). Bez wątpienia jednym z powodów 
spisku ze strony starszyzny żydowskiej, który 
doprowadził do skazania Mesjasza, była odwa-
ga w mówieniu prawdy. Postawa Nazarejczyka 
była bardzo niewygodna. Demaskował, wzbudzał 
mocne wyrzuty sumienia, stawiał przed koniecz-
nością rezygnacji z wygodnych przywilejów. Ze 
swoją nauką i odważną postawą docierał raczej 
do prostych ludzi. Miał pełne poczucie grożącego 
Mu niebezpieczeństwa, ale się nie ugiął.

W niektórych przypadkach, nawet w ro-
dzinie, nasza postawa musi być bezkompro-
misowa. Często jest się wówczas odrzuco-
nym, czasem atakowanym, lecz nie wolno 
się ugiąć. Można zachować milczenie, ale nie 
można odpowiadać złem na zło. 

Mieczysław Guzewicz 
takrodzinie.pl 

nr 2 (128) luty 2018

NIE STRZELAJ FOCHA

W niektórych przypadkach, 
nawet w rodzinie, nasza po-

stawa musi być bezkompromisowa. 
Często jest się wówczas odrzuco-
nym, czasem atakowanym, lecz nie 
wolno się ugiąć. Można zachować 
milczenie, ale nie można odpowia-
dać złem na zło.  
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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.

Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury oraz Towarzystwo Patriotyczne serdecznie 
zapraszają na koncert Jana Pietrzaka pt. “Dziękuję Ci Polsko za 85 lat”. Gwarantowane: trochę 
wspomnień, dużo żartów, doskonałe towarzystwo na widowni... Podczas tego wyjątkowego wydarze-
nia usłyszą Państwo utwory dotyczące ostatnich kilkudziesięciu lat polskiej historii i ironii. W koncer-
cie Janowi Pietrzakowi towarzyszyć będą: Dominika Świątek oraz Kapela spod Egidy pod dyrekcją 
Mariusza Dubrawskiego. 

Jan Pietrzak to ostatni żyjący przedstawiciel ginącego gatunku kabareciarzy, dla 
którego podstawowym motywem twórczości jest dobro wspólne Polaków. Nie jest to 
sztuka dla sztuki, lecz sztuka mająca służyć Polsce w trudnym czasie przemian.

Odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, odznaczony orderem Gloria Artis przez Ministra Kultury, Człowiek 
Roku Tygodnika Solidarność, Człowiek Roku Gazety Polskiej. Osobisty znajomy Prezy-
dent Ronalda Regana i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nazywany Bardem Solidar-
ności. Twórca spontanicznego hymnu Solidarności „Żeby Polska była Polską”.
Miejsce:  Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B 
Bilety - 50 zł. TERMIN - 29.01.2023 r. godz.: 17:00. - Bilety w serwisie Evenea - KUP BILET

1.  29.01 – niedziela, po Mszy św. o g. 18.00 
wieczór uwielbienia

2.  31.01 – wtorek, wspomnienie św. Jana 
Bosko

3.  02.02 – święto Ofiarowania Pańskiego, 
Dzień Życia Konsekrowanego, modlimy się 
za zakony klauzulowe, taca na zakony,  
błogosławieństwo świec na początku  
Mszy św., o g. 18.00 modlimy się w intencji 
wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

4.  03.02 – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 
od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, wystawienie Najświętszego 
Sakramentu do g. 21.00, zapraszamy do 
adoracji, prosimy zgłaszać chorych

5.  04.02 – pierwsza sobota miesiąca,  
o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót,  
o g.18.00 modlimy się w intencji  
wynagradzającej

6.  05.02 – pierwsza niedziela miesiąca,  
po sumie adoracja Pana Jezusa

7.  Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolędy, 
ofiary składane przy tej okazji są przeznaczo-
ne na dalsze witraże

8.  Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu: 
30.01, Pn – 185, 185A, B, C, D, E 
31.01, Wt – Narwik 17, 17A, 17B,  
Górczewska 242 
01.02, Śr – Narwik 25 
04.02, Sb – Narwik 24

JAN PIETRZAK – „Dziękuję Ci Polsko za 85 lat” – koncert

www.dobremiejsce.org


