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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

Bożej. Stanowi wręcz wzór czy pewnego rodza-
ju schemat, którego możemy doszukiwać się 
w naszym życiu. Tak Bóg właśnie działa i chce 
działać także w nas. Sam wiele razy odwra-
całem swoją uwagę od własnej grzeszności 
i blokowałem swoje nawrócenie zajmując się 
sprawami drugorzędnymi. Można właśnie 

ba podjąć decyzję czy iść za Nim czy nie. Pójś-
cie za Jego nauką i Jego miłością daje szczęść 
już tu na ziemi. Zobaczmy na Samarytankę. 
Po spotkaniu z Jezusem jej życie zaczęło się 
zmieniać. Pierwszym znakiem tego było uwol-
nienie od lęku i strachu: „Powiedział mi wszyst-
ko, co uczyniłam.” Tymi słowami przyznaje się 
w swoim miasteczku do całego swojego życia, 
do grzechu. Kobieta staje w prawdzie w to ją 
wyzwala. Idąc dalej za wezwaniem Chrystusa 
zmienia swoje życie. Szatan chce nas trzymać 
w lęku i strachu, we wstydzie, który paraliżu-
je. Zaczynamy unikać ludzi i zaczynamy szu-
kać pocieszenia tam, gdzie go nie ma. Tak 
jakbyśmy wychylali się ze swojego domu 
w najgorętszej porze dnia, żeby tylko nikogo 
nie spotkać. Stając w prawdzie spotykamy 
miłosierne spojrzenie Jezusa, które wyzwala 
z lęku i prowadzi do prawdziwego szczęścia 
oraz wiedzie ku zbawieniu wiecznemu.

kl. Łukasz Bladosz

Z awsze mnie fascynowało 
jak Pan Jezus prowadzi tę 
rozmowę z Samarytanką. 

Bardzo delikatnie ale i stanowczo, 
mówi jej trudną prawdę ale pełen 
miłości. Przeprowadzą ją przez his-
torię jej życia i uświadamia grzech 
wskazując jednocześnie sposób 
wyjścia z sytuacji. Nie daje się 
zbyć pytaniami ważnymi, lecz nie 
mającymi na celu osobistego naw-
rócenia. To jest dla Pana Jezusa 
najważniejsze – zbawienie człow-
ieka. Samarytanka próbuje prze-
nieść rozmowę na inne tory pytając 
o „stosunki społeczne” czy kwestie 
rytualne. Pan Jezus odpowiada jej, 
ale konsekwentnie dąży do celu 
rozmowy – uznania grzeszności 
i pragnienie nawrócenia przez tę 
kobietę. Ta rozmowa jest pięknym 
przykładem delikatnej pedagogii 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Wj 17, 3-7);  
(Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9); 
(Rz 5, 1-2. 5-8);  
Aklamacja (J 4, 42. 15);  
(J 4, 5-42);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Mateusza (5, 38-48)
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JEZUS I SAMARYTANKA

AKCJA „TAK. POMAGAM!” 
NAJWIĘKSZY CUD ŚWIĘTEGO JÓZEFA – RECENZJA

Samarytanka jest obrazem każdego z nas. Pięciu jej mężów symbolizuje idoli, grzechy, po-
kusy, które nas atakują. Studnia, przy której czeka Jezus jest znakiem miłości, która może 
nas nasycić. Jezus wyprzedza nas i czeka na wyrzeczenie się zła, by otworzyć nasze serca 
na żywą wodę, którą On może nam dać. Nasycenie się Jego miłością pozwala nam czcić 
Ojca w Duchu i prawdzie.

Ks. Marian Rowicki
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Szatan chce nas trzymać  
w lęku i strachu,  

we wstydzie, który paraliżuje. 
Zaczynami unikać ludzi  
i zaczynami szukać pocieszenia 
tam gdzie go nie ma.

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] 
dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział so-
bie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla 
zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, 
Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus 
odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się 
napić” - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie 
masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy 
od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» 
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś 
będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 
się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej 
wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać». (fragment)

w ten sposób popaść w jakiś prawny rygoryzm 
czy próbować zawieść decyzję. Tylko że trwan-
ie w czymś takim doprowadza do frustracji a nie 
do szczęścia. W konfrontacji z Chrystusem nie 
można trwać w zawieszeniu. Ostatecznie trze-
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AKCJA „TAK. POMAGAM!”  
10 LAT FRANCISZKA
Z okazji 10 rocznicy wyboru papieża Fran-
ciszka, w poniedziałek, 13 marca, o godz. 
18:00 w Świątyni Opatrzności Bożej odbę-
dzie się uroczysta Msza święta z udziałem 
Episkopatu Polski, której będzie przewod-
niczył abp Salvatore Pennacchio, kończący 
posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 
„Zapraszam wszystkich diecezjan na Mszę 
Świętą dziękczynną. Dziękujemy za ponty-
fikat i prosimy o Boże błogosławieństwo na 
dalsze lata dla papieża Franciszka” – zapra-
sza kard. Nycz.

ADORACJA  
NA MANHATTANIE
W centrum zabieganego Manhattanu 
powstaje pierwsza kaplica wieczystej 
adoracji. Jej otwarcie planowane jest na 
czerwiec tego roku. – Nie chcemy po prostu 
ustawić ołtarza z podstawą, lecz pragniemy, 
aby było to miejsce, gdzie ludzie doświadczą 
Boga także przez piękno wnętrza – mówi o. 
Boniface Endorf OP, odpowiedzialny za pro-
jekt. Dominikanin tłumaczy, że ze względu 
na wystrój kościoła św. Józefa, przy którym 
powstaje kaplica, zdecydowano się na po-
łączenie elementów neoromańskich z kla-
sycznymi. Mozaiki przybędą aż z Madrytu. 
Z inicjatywą zbudowania kaplicy wieczystej 
adoracji wyszedł arcybiskup Nowego Yorku. 

WIARA I URODA

Zaangażowana w chrześcijańską pracę 
z młodzieżą i nawrócona w wieku 16 lat 
Kira Geiss została w sobotę 4 marca „Miss 
Niemiec”. Konkurs Miss Niemiec odbywa się 
od 1927 roku, ale obecnie kryterium oceny 
kandydatek stanowi nie tylko uroda. Jego or-
ganizatorzy przywiązują dużą wagę do tego, 
aby tytuł „Miss Niemiec” przyznawany był 
„twórcom przyszłości, marzycielom i wizjo-
nerom”, którzy „chcą pomóc w kształtowaniu 
naszej przyszłości w dłuższej perspektywie”. 
Kira należy do Kościoła ewangelickiego i nie 
kryje pragnienia dzielenia się swą wiarą z in-
nymi ludźmi.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII W piątek i sobotę 17-18 marca wolonta-

riusze Caritas będą prowadzić zbiórkę żyw-
ności dla potrzebujących w sklepach w całej 
Polsce. Caritas prowadzi akcję „Tak. Pomagam!” 
dwa razy w roku – przed Wielkanocą i przed Bo-
żym Narodzeniem. Do koszyków ustawionych 
w supermarketach można włożyć produkty o dłu-
gim terminie przydatności do spożycia, takie jak 
makaron, ryż, herbata, kawa, groszek i kukurydza 
w puszce, ciastka. 

„Tak. Pomagam!” to cykliczna akcja Caritas, 
prowadzona od grudnia 2011 roku. W 21 dotych-
czasowych edycjach udało się zebrać 7 166 ton 
żywności, która trafiła do ponad 1 266 000 osób. 

Inicjatywa łączy w sobie wrażliwość na potrze-
bujących z ochroną środowiska – każdego roku 
w Polsce zostaje zmarnowanych około 5 mln ton 
żywności. Caritas współpracuje podczas zbiórki 
ze sklepami należącymi m.in. do sieci Biedronka, 
Lidl, Carrefour, Kaufland, Netto, a kluczową rolę 
odgrywają dziesiątki tysięcy wolontariuszy, którzy 
przez wiele godzin dyżurują przy koszach na żyw-
ność w hipermarketach i sklepach osiedlowych.

Podczas poprzedniej, 21. edycji akcji w grud-
niu 2022 roku, udało się zebrać 250 ton żywno-
ści. W akcji wzięło udział 1595 sklepów i 20 tys. 
wolontariuszy, a pomoc dotarła do ponad 38 tys. 
potrzebujących.  

— Są ludzie, którzy nie będą mieli tych produktów na święta — mówi ojciec Maciej Ziębiec 
CSsR z Caritas Polska, odpowiedzialny za kontakt z wolontariuszami skupionymi w Parafialnych Ze-
społach Caritas. — Ta zbiórka jest po to, żebyśmy podzielili się tym, co mamy. Do przemyślanych 
zakupów cię zapraszam, do tego, żeby zobaczyć, jak możesz pomóc drugiej osobie. Zobacz, 
jest ogromna inflacja i ogromne ubóstwo. Niektórzy nie będą mieli tych produktów. Czasami 
marnujemy ogromne ilości jedzenia. Chodzi o to, by wyjść do drugiej osoby, może w taki spo-
sób, w jaki robi to Caritas, razem z wolontariuszami, i podzielić się tymi najbardziej potrzebnymi 
produktami. Tymi, które są potrzebne do pięknych świąt, do normalnego życia, dających trochę 
radości. Zapraszamy cię do tego, aby włączyć się w to dzieło, nie marnować, przemyśleć i oddać 
— dodaje ojciec Maciej.

Więcej o akcji „Tak. Pomagam!”  www.caritas.pl/projekty/tak-pomagam

Jak pomóc
zrobić zakupy 17 lub 18 marca i włożyć do koszyka Caritas produkty żywnościowe
zaangażować się w wolontariat Caritas w swojej diecezji
wysłać SMS charytatywny o treści PACZKA pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)
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Miałam okazję już obejrzeć film „Opiekun”, 
na którego seans zaproszeni są nasi parafianie 
w niedzielę 19 marca. Od pierwszych scen film 
zachwyca wartką akcją, piękną muzyką, którą 
skomponował reżyser razem z Bartoszem Ge-
islerem i Aleksandrą Polewską- Wianecką, ale 
nade wszystko ważny jest niewi-

dzialny bohater, święty Józef. To 
o nim jest ten film i o nadziei, że 
człowiek w swojej niedoli nie jest 
sam. Reżyser Dariusz Regucki 
niezwykle sprawnie łączy histo-
rię fabularną rodziny Kordeckich, 
której perypetie są oparte na wy-
darzeniach autentycznych, z frag-
mentami dokumentalnymi. Po-
znajemy wypowiedzi osób, które 
doświadczyły działania łaski, po-
dziwiamy pracę sióstr zakonnych 
z charyzmatem naśladowania 
świętego Józefa, mamy znakomitą 
rekonstrukcję zdarzeń z przeszło-
ści, komentarz teologiczny ks. abp. 
Grzegorza Rysia.

Nie chcę zdradzać zbyt wiele, 
bo niezwykle ważne jest w tym 
filmie zaskoczenie piękną, boha-
terską postawą, którą wyjednuje 
św. Józef. Jednym z ważnych wąt-

ków jest świadectwo księdza, który przetrwał 5 
lat w obozie w Dachau w czasie drugiej wojny 
światowej. Jest to wprawdzie rekonstrukcja 
fabularna, ponieważ ostatni ksiądz, który był 
w Dachau zmarł w 2013 roku. Okazuje się, że 
w obozie tym więziono około 3000 księży. Była 

grupa kapłanów, która zawierzyła się świętemu 
Józefowi. Na pół godziny przed ich planowa-
ną egzekucją obóz został wyzwolony przez 
Amerykanów. Księża, którzy ocaleli rokrocz-
nie pielgrzymowali do sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu. Poznajemy też historię matki trzech 

córek, która przeżywa poronienie, 
potem zagrożenie nowotworem, 
dowiadujemy się o Francuzce 
zniecierpliwionej czekaniem na 
dobrego męża ze złością wyrzu-
cającej figurkę świętego i raniącej 
nią mężczyznę, który stanie się jej 
mężem.

Najbardziej jednak porusza 
główny wątek małżeństwa, prze-
chodzącego niezwykle trudną 
próbę. W czasie, gdy małżeństwa 
na naszych oczach rozpadają 
jak domki z kart, to autentyczne 
świadectwo z filmu może zain-
spirować do przejścia na wyższy 
poziom miłości, do przebaczenia 
i uzdrowienia. Nie można wtedy 
liczyć na własne muskuły i sa-
mozaparcie. Tu pomaga patron 
naszych czasów – święty Józef. 
Przysięga małżeńska jest święta, 
a stoi za nią po prostu łaska Boża. 
Jest już podobno wiele świadectw 
uzdrowienia relacji doznanych 
przez osoby, które obejrzały ten 
film. Tak rzadko z kina wychodzi 
się lepszym, więc  warto nie prze-
gapić tego cichego pukania łaski.

Anna Bielawska

NAJWIĘKSZY CUD ŚWIĘTEGO JÓZEFA  
– RECENZJA Z FILMU „OPIEKUN”

Tak rzadko z kina 
wychodzi się 

lepszym, więc  warto nie 
przegapić tego cichego  
pukania łaski.

film polskiej produkcji ukazujący historię 
współczesnych bohaterów, w których życie 

w cudowny sposób wkracza Św. Józef.

Spotykamy się przy kasach biletowych  
Multikina w Wola Park,  ul. Górczewska 
124,  w Warszawie. 
Prosimy przybyć kwadrans wcześniej. 
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Spotykamy się przy kasach biletowych  

Multikina w Wola Park,  ul. Górczewska 

124,  w Warszawie. 

Prosimy przybyć kwadrans wcześniej. 

Cena vouchera 17 PLN, zostanie on 

bezpłatnie wymieniony na bilety przed 

seansem  w miejscu zbiórki. 

Para�a
Objawienia

Pańskiego

w Blizne

PARAFIALNY VOUCHER NA FILM 

Opiekun 

Niedziela 19 marca godzina 19.30  

voucher

film polskiej produkcji ukazujący historię 

współczesnych bohaterów, w których życie 

w cudowny sposób wkracza Św. Józef.

Spotykamy się przy kasach biletowych  

Multikina w Wola Park,  ul. Górczewska 

124,  w Warszawie. 

Prosimy przybyć kwadrans wcześniej. 

Cena vouchera 17 PLN, zostanie on 

bezpłatnie wymieniony na bilety przed 

seansem  w miejscu zbiórki. 

Para�a
Objawienia

Pańskiego

w Blizne

PARAFIALNY VOUCHER NA FILM 

Opiekun 

Niedziela 19 marca godzina 19.30  

voucher

Spotykamy się  
w niedzielę, 19 marca, o godzinie 19:15 

w Multikinie - Wola Park,  
ul. Górczewska 124, Warszawa

CHODŹMY DO KINA CAŁĄ PARAFIĄ

W zakrystii dostępne są 
vouchery na film  
- cena 17 zł. 
Przed seansem vouchery 
zostaną bezpłatnie  
wymienione na bilety

Marzec, miesiąc  
św. Józefa,  
to najlepszy czas,  
by obejrzeć  
film „Opiekun”. 



TYGODNIK PARAFIALNY NR 502

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.  12.03 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci przygotowujących do  
I Komunii św., 17.30 Gorzkie Żale, zachęcamy 
do udziału w nabożeństwach wielkopostnych;  
do kosza przy ołtarzu można składać dar serca 
dla potrzebujących; zachęcamy do czytania por-
talu internetowego Opoka, ulotka z tyłu kościoła

2.  13.03 – poniedziałek, 10 rocznica wyboru 
Ojca Świętego Franciszka, módlmy się w Jego 
intencji, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR

3.  17.03 – piątek, Droga Krzyżowa g. 17.00  
dla dzieci, po Mszy św. o g. 18.00 dla doro-

słych; wystawienie Najświętszego  
Sakramentu do g. 20.00

4.  19.03 – niedziela, będzie możliwość  
zawierzenia się św. Józefowi, na g. 19.30 
zapraszamy parafian do wspólnego  
obejrzenia filmu „Opiekun” w Multikinie  
w Wola Parku. To historia współczesnych  
bohaterów, w których życie w sposób cudowny 
wkracza św. Józef. Film polskiej produkcji, 
znani i znakomici aktorzy. Film zapewnia  
niezwykłe przeżycia duchowe. Chętnych  
prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.

Już 23.04.2023 r. rusza XII edycja Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Wydarzenie jest or-
ganizowane przez „Chrześcijańskie Granie”, Katolickie Centrum Kultury “Dobre Miejsce” i Agencję 
Koncertową “PROTOCULTURE”. Dotychczas laureatami byli tacy wykonawcy, jak: Love Story, An-

ielsi, Muode Koty, Good God, StronaB, Kanaan, Let Him Run, Mocni w Wierze, Iwona 
Janicka, zespół Jedno, Sezon na Czereśnie oraz Soudarion

„Szukamy nowych i dobrych wykonawców, którzy będą mieli szansę stać się 
Debiutantami naszego Festiwalu. Dlatego do 28 lutego 2023 roku przyjmujemy zgłosze-
nia od zespołów i wykonawców chętnych do udziału w konkursie Debiuty. W tym roku 
będzie to wyjątkowa – XII edycja koncertu. Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwa-
lu Chrześcijańskie Granie już 23 kwietnia i będzie miało miejsce w Katolickim Centrum 
Kultury “Dobre Miejsce” w Warszawie.” – informują organizatorzy.

Zgłoś się do Debiutów!  
Festiwal Chrześcijańskie Granie 2023.


