
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Ju-
dei, Herod tetrarchą Gali lei , brat jego Fil ip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą
Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawró-
cenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos woła-
jącego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dol ina niech
będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wy-
boiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Prorok Jan Chrzciciel wzywa nas do nawrócenia. Przywołuje nas by drogi naszego życia stały
się prostymi, aby mogło dotrzeć do nas zbawienie. Są bowiem w naszym życiu góry pychy, pa-
górki wyniosłości, różne krętactwa, osądy, wyboiste drogi zazdrości, zawiści, niepoukładanych
myśli. Pan daje nam czas adwentu, abyśmy przygotowali serca na Jego przyjście.

a  adwentowym wieńcu ktoś za-
palił cztery świece. Pierwsza

z  tych świec wkrótce zgasła. „Co ro-
bisz?” – spytały pozostałe. – Przecież
mamy się palić!”. Zagaszona świeca
mruknęła spod nosa: „Mam na imię PO-
KÓJ. Nie będę się wygłupiać. Ludzie nie
chcą pokoju. Nie chcę być pustym sloga-
nem.” Druga ze świec także zamigotała
i zgasła. „A ty, co?” – spytały przyjaciółki.
„Ja mam na imię WIARA. Koleżanka ma
rację. Wyrzucil i mnie z życia, ze sztuki,
z pol ityki, a ja mam tu świecić oczami?
Nie będę się pal i ła”. Wtedy zgasła trzecia
ze świec. „Ja jestem MIŁOŚĆ. Mnie także
przemalowali na serduszka, sprzedal i ,
wykorzystal i… Kpina jakaś, a nie miłość
na tym świecie”.

Spojrzały odruchowo na jedną, ostat-
nią, która się jeszcze pali ła. Płomień
drżał, czasem słabnął, ale nie znikał. „Na
co czekasz? – zapytały. – Jak wszyscy, to
wszyscy. Sol idarność zobowiązuje…” Ale
ona nie zareagowała. Wreszcie spokojnie
poprosiły: „Koleżanko, może byś…” Nie

pozwoliła im dokończyć swojej prośby,
przerwała del ikatnym, ale zdecydowanym
głosem. „Ja mam na imię nadzieja. Nie
mogę zgasnąć. Dopóki ja się palę,
wszystkie możecie zapłonąć na nowo
dzięki mojemu płomykowi”.
Adwentowy wieniec z  tej przypowieści
to symbol naszego życia. Cierpimy
z powodu niepokoju w domu, w świecie.
Wydaje nam się, że nie mamy na to wpły-
wu, ale też nie wyciągamy ręki do człowie-
ka. Szukamy wielkiej miłości, przegapiając
codzienne, małe okazje do ukochania
drugiej osoby. Wiara ugrzęzła w starych
książeczkach do nabożeństwa i źle się
czuje w publicznych dyskusjach czy decy-
zjach. Odchodzi świat, który znal iśmy
z dzieciństwa. Rozleciała się wizja życia,
które chciel iśmy budować, gdy będziemy
ludźmi dorosłymi. I właściwie można róż-
ne narzekania ciągnąć przez kilka kolej-
nych numerów gazety. Ale nie po to
przyszedł do nas Jezus.
Dzisiejsza ewangelia daje wspaniałą
obietnicę „Wszyscy ludzie ujrzą Boże

zbawienie”. Nadzieja nie jest jednak cu-
downą maszynką do spełniania rado-
snych życzeń. Nadzieja mówi, że coś jest
możliwe, ale nie stanie się samo. Trzeba
ciężkiej pracy, poszukiwań, wysiłku. Na-
dzieja obiecuje szczęśl iwy finisz dla tych,
którzy biegną, modlą się, szukają przyka-
zań, tracą życie dla rodziny, pamiętają
o ubogich, wychowują dzieci i szanują
wszelkie Boże stworzenie. Dlatego Jan
Chrzciciel nie przesiadywał na jednym ka-
wałku plaży nad Jordanem, ale obchodził
całą okolicę i proponował rodakom od-
świeżenie życia. A ponieważ, jak wiado-
mo, człowiek sam z siebie nie jest
w stanie tego uczynić, Jan wołał: „Przygo-
tujcie drogę Panu!”

Adwent to przede wszystkim refleksja
nad życiem. Cała reszta obrzędów jest
tylko dodatkiem, które mają pomóc
w ocaleniu nadziei, w rozpaleniu pozosta-
łych płomieni. Niech się tak stanie.

Ks. Janusz Stańczuk
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (3, 1 -6)

CZYTAJ W NUMERZE

PRZEMYŚLENIA PO REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH
„NIE BĄDŹMY SKĄPI DLA BOGA”

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
BA 5,1 -9;
PS 1 26,1 -2AB,2CD-4,5-6;
FLP 1 ,4-6.8-11 ;
ŁK 3,4.6;
ŁK 3,1 -6
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Czy jest dla mnie nadzieja?

1 . 09.1 2 - niedziela, XIX Dzień i modlitwy
i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie,
- po Mszy św. o g. 1 0.30 spotkanie dzieci
przed I Komunią św. ,
- do kosza przy ołtarzu można składać dar
serca

2. Zapraszamy do udziału w roratach,
codziennie o g.7.00, dzieci, którym trudno
uczestniczyć rano, zapraszamy na Mszę
św. o g. 1 8.00

3. 1 3.1 2 - czwartek, wspomnienie św. Łucji ,
o g. 1 8.00 modlimy się w intencji KŻR

4. 1 4.1 2 - piątek, wspomnienie św. Jana od
Krzyża

5. 1 6.1 2 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30
spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus

6. Wizyta Duszpasterska:
Pn - Coopera 4, 4A, 6
Wt - Coopera 6A, 6B, 8, 8A
Śr - Coopera 8B, 9, 9A, 9B
Cz - Coopera 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H
Pt - Coopera 1 2, 1 2A, 1 2B, 1 2C, 1 2D, 1 2E,
1 2F, 1 2G
Sb - Batal ionów Chłopskich 76

Antonina Krzysztoń – PIECZĘĆ
„Ona po prostu do mnie przyszła”. Najnowsza płyta Antoniny Krzysztoń PIECZĘĆ, artystki o charakterystycznym i niepo-
wtarzalnym głosie to mistyczna podróż po wierze.
Muzyka została nagrana w bazyl ice gostyńskiej. Przestrzeń, w której słychać ciszę, wydobyła niezwykłe piękno utworów,
z tekstami niosącymi nadzieję.
Do udziału w tej muzyczno-kontemplacyjnej wyprawie zaprosiła ona pianistę jazzowego Andrzeja Jagodzińskiego, który
swój akompaniament, jak również produkcję solową oparł na chorale i muzyce klasycznej.
Większość utworów to kompozycje Antoniny Krzysztoń, a teksty wykorzystane to m. in. : fragmenty psalmów, hymnów bre-
wiarzowych, autorstwa bł. Honorata Koźmińskiego, św. Franciszka, św. Wincentego Pallottiego czy św. Bernarda z Cla-
irvaux. Płytę rozpoczyna i kończy rel igi jna twórczość Franciszka Karpińskiego i Karola Kurpińskiego („Kiedy ranne wstają
zorze” oraz „Wszystkie nasze dzienne sprawy”). Jak sama przyznała w wywiadzie dla Polskiego Radia – po wydaniu
„Skarbu” nie planowała wydania tego krążka. – „Ona po prostu do mnie przyszła”.

Materiały zaczerpnięte ze strony wwww.chrzescijanskiegranie.pl
Agnieszka Idźkowska

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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N

W  niedzielę 1 6.1 2.201 8r.
na plebanii po Mszy na 1 0.30
organizowane będą zajęcia

artystyczne dla dzieci.
Temat zajęć:
DEKORACJE

BOŻONARODZENIOWE
(1 1 .30- 1 3.00). Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!
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Nowe kościoły w Warszawie
Cztery kościoły w  budowie, trzy pilnie potrzebne,
a  w  dalszej perspektywie jeszcze trzy-cztery ko-
lejne - to plany archidiecezji warszawskiej w  za-
kresie budowy nowych świątyń. Warszawa się
rozrasta, powstają nowe osiedla. Obecnie w trakcie
budowy jest kościół najmłodszej warszawskiej parafi i
św. Jana Pawła I I na Bemowie, na ukończeniu jest
budowa kościoła św. Łukasza na Jelonkach. Chrza-
nów, Odolany oraz Mysiadło - to trzy lokal izacje,
gdzie obecnie najpi lniej potrzeba nowych świątyń i ich
budowy powinny wkrótce się rozpocząć. Na Chrzano-
wie w przyszłości będzie metro, a powstające tam
osiedla docelowo mają l iczyć ok. 50 tys. mieszkań-
ców. Obecnie dobiega końca procedura pozyskiwania
działek pod budowę nowych świątyń. Pozyskiwanie
terenu pod budowę jest najczęściej związane z jego
kupnem od właściciela prywatnego. Samorządy pla-
nują np. budowę szkoły czy przedszkola na osiedlu.
Może dobrze, by obok zbudować świątynię np. ze
wspólnym parkingiem do wykorzystania w tygodniu
przez szkołę a w niedzielę przez parafię?

Kościół a ekologia
Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że zmiana
klimatu to także kwestia moralna, a  nie tylko
techniczna - podkreśl i ł sekretarz Stanu Stol icy
Apostolskiej kard. Pietro Parol in podczas katowic-
kiego Szczytu ONZ w sprawie zmian kl imatu. Pod-
czas Szczytu COP24 kardynał stwierdził, że
z punktu widzenia Stol icy Apostolskiej program wal-
ki z globalnym ociepleniem musi być oparty na
trzech fi larach. Pierwszym z nich jest fundament
etyczny. Drugi to: dowartościowania godności oso-
by ludzkiej, el iminowania ubóstwa oraz łagodzenia
wpływu zmian kl imatu w sposób odpowiedzialny
i dostosowany do warunków. Trzeci fi lar to „skupia-
nie się na spełnieniu obecnych i przyszłych po-
trzeb”. Przedstawiciel Stol icy Apostolskiej zwrócił
uwagę, że COP24 może być punktem zwrotnym.

300 mln chrześcijan
Prawie 300  mln chrześcijan w  różnych czę-
ściach świata jest obecnie prześladowanych lub
co najmniej dyskryminowanych – wynika z  naj-
nowszego raportu Papieskiego Stowarzyszenia
Pomoc Kościołowi w  Potrzebie. Według tej orga-
nizacj i w 38 krajach dochodziło w tym czasie do
„poważnych lub skrajnych przypadków łamania
wolności rel igi jnej”, a w 21 z nich do prześladowań.
Były to (w kolejności alfabetycznej): Afganistan,
Arabia Saudyjska, Bangladesz, Birma (Mianmar),
Chiny, Erytrea, Indie, Indonezja, Irak, Jemen, Korea
Północna, Libia, Niger, Nigeria, Pakistan, Palesty-
na, Somalia, Sudan, Syria, Turkmenistan i Uzbeki-
stan. Dalszych 1 7 państw uznano za miejsca
dyskryminacj i ze względu na rel igię: Algieria, Azer-
bejdżan, Bhutan, Brunei, Egipt, I ran, Katar, Ka-
zachstan, Kirgizja, Laos, Malediwy, Mauretania,
Rosja, Tadżykistan, Turcja, Ukraina i Wietnam.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

dy nadchodzi jesień życia, powinniśmy zacząć
bardziej dbać o swoje zdrowie. Pamiętajmy, że

najważniejsza jest profi laktyka, bo zawsze łatwiej za-
pobiegać niż leczyć.
Normą się staje, że tu coś zaboli , a tam coś strzyk-
nie. . . warto więc może się przebadać.
Wraz z upływem lat spada wydajność wątroby i ne-
rek; osteoporoza „czyha z rogiem”, szczególnie na
kobiety po menopauzie i mężczyzn po 70 roku życia.
Już zwykłe badania profi laktyczne nie wystarczą, na-
leży wykonać kilka dodatkowych.
Tak więc, zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni
raz w roku wykonać ogólne badanie moczu i krwi,
w tym m.in. : próby wątrobowe, poziom kreatyniny,
TSH, fT3 i fT4, l ipidogram. Aby przekonać się czy je-

steśmy zagrożeni osteoporozą, warto przeprowadzić
badanie gęstości kości. Jednorazowo dobrze jest wy-
konać EKG.

mgr farm. Sylwia Pawłowska

JESIEŃ ŻYCIA
- ZACZNIJ DBAĆ O  SWOJE ZDROWIE

ociaż dopiero początek Adwentu,
rekolekcje już za nami. Podsumuj-
my je, aby jak najdłużej zapamię-

tać to, co powiedział nam rekolekcjonista -
ks. Krzysztof z Kalisza. Trzy dni i trzy te-
maty: Pismo Św., modl itwa i nasze spo-
tkanie z Jezusem.

Skupię się na pierwszym temacie.
Ks. Krzysztof jako bibl ista ciekawie przed-
stawił sprawę trudności w naszym obcowa-
niu z Bibl ią, którą na pewno każdy z nas
w domu ma, ale rzadko w ręku. Bibl ia to nie
książka, którą należy przeczytać i odstawić
na półkę z książkami, ale Bibl ię się czyta
jak najczęściej, naj lepiej codziennie, jeśl i
czas na to pozwala.

Czytanie Pisma Św. nie jest łatwe,
zwłaszcza ksiąg Starego Testamentu. Łatwo
się zniechęcić. Opisy tego, jak Bóg prowa-
dził naród wybrany, by ten go poznał, by był
mu wierny, obfituje w dramatyczne histo-
ryczne zdarzenia, które są wynikiem odcho-
dzenia od przymierza zawartego na Synaju.
Z kolei zapoznając się z historią Izraela, ła-
twiej zrozumieć przyczyny zła we współcze-
snym świecie i to, że nawet ze zła nas
trapiącego Bóg może wyprowadzić dobro,
jeśl i wrócimy do Niego.

I na koniec jedna ze wskazówek, jak
czytać Pismo Św. według ostatnio wydanej
przez Wydawnictwo M książki pt. : „KAMYK
Z PROCY DAWIDA - JAK CZYTAĆ PISMO
ŚW.” Jest to rozmowa red. Tomasz Rowiń-
skiego ze światowej sławy bibl istą
ks. prof. Waldemarem Chrostowskim, spe-
cjal istą od Starego Testamentu, wspaniałym
popularyzatorem Bibl i i . Ks. prof. Chrostow-
ski jest laureatem nagrody Ratzingera
w 201 4 roku (jest tzw. bibl i jny Nobel).

Pismo Św. należy czytać w skupieniu
modlitewnym, systematycznie i naj lepiej je-
den rozdział dziennie bez opuszczania żad-
nego rozdziału. Można zacząć od lektury
Nowego Testamentu, a potem wrócić do po-
czątkowych ksiąg Starego Testamentu.
W ten sposób cała Bibl ia to prawie 4 lata
codziennej lektury, a po jej ukończeniu
ks. prof. Chrostowski radzi zacząć czytanie
od początku, bo jak powiedział ks. Krzysztof
nasz rekolekcjonista - Pismo Św. się czyta!

Egzemplarz książki „KAMYK Z PROCY
DAWIDA - JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE”
ks. prof. Chrostowskiego jest w naszej para-
fialnej czytelni i można go wypożyczyć!! !

Jolanta Mierzejewska

Świętych obcowanie
„NIE BĄDŹMY SKĄPI DLA BOGA”.
SŁUGA BOŻY WENANTY KATARZYNIEC

ielokrotnie miałam okazję przekonać
się o wsparciu świętych z zakonu
serafickiego. Ta olbrzymia rodzina

św. Franciszka z Asyżu promienieje na cały
świat l icznymi przykładami Bożego życia, a jej
członkowie nie wahają się przyjść z pomocą,
gdy tylko się ich o to prosi. Muszę jednak
przyznać, że prezent, jaki otrzymałam od sługi
Bożego Wenantego Katarzyńca był naprawdę
bardzo wyjątkowy. Dość napisać, że wszystko
odbyło się w Dniu Dziecka. Co prawda, że do
najmłodszych dzieci się nie zal iczam, to jed-
nak, kto nie lubi dostawać prezentów.

W maju odsłuchałam radiowego świa-
dectwa redaktora Tomasza Terl ikowskiego,
w którym opowiadał, w jaki sposób wsparł go
sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Przyznam,
że szczególnie zapamiętałam przydomek, któ-
rym go nazwał opowiadając o Jego szczegól-
nym wsparciu w problemach z pracą
i trudnościach finansowych. Od razu wiedzia-
łam, z kim powinnam podziel ić się tym świadec-
twem o „bracie bankomacie”. I rzeczywiście tak
się stało. W niedługim czasie wybrałam się na
wycieczkę. Moje zdziwienie było olbrzymie,
gdy właśnie w Dniu Dziecka okazało się, że
ktoś już pokrył koszt mojego wyjazdu. Oczywi-
ście starałam się wyjaśnić to nieporozumienie,
ale usłyszałam, że na pewno nie brakuje żad-
nej płatności. Z radością przypomniałam sobie
o „bracie bankomacie” i gorącym sercem mu
za to podziękowałam.

Józef Katarzyniec urodził się 7 paździer-
nika 1 889 r. we wiosce Obydów, w odległości
46 kilometrów od Lwowa. Jego wielkim pra-
gnieniem od dziecięcych lat było kapłaństwo.
Z przykładem real izował powołanie, które Bóg
złożył w jego sercu. Do tego stopnia, że jesz-
cze jako chłopiec, głosił homil ie podczas dzie-
cięcych zabaw. Zatroskany ojciec poprosił
o pomoc księdza proboszcza, a ten wysłu-
chawszy potajemnie jednej z nich, powiedział,
że jeśl i tak głosi, to niech to robi dalej . Józio
był bardzo pilnym uczniem, a potem studen-
tem. Wywodził się z ubogiej rodzinny i skrom-
ne datki od rodziców nie wystarczały na
podstawowe potrzeby, dlatego dodatkowe
fundusze zdobywał, udzielając korepetycj i .
Przed wstąpieniem do zakonu franciszkanów
ojciec prowincjał postawił mu trzy warunki: że-
by nauczył się łaciny, skończył seminarium
nauczycielskie i zdał maturę. Jego radość była
wielka, gdy po roku zobaczył ponownie Józefa
i obejrzał jego świadectwo maturalne. Kata-

rzyniec po roku nowicjatu otrzymał imię za-
konne męczennika za wiarę z pierwszych
wieków chrześcijaństwa – Wenanty. Lata po-
bytu w seminarium były dla Katarzyńca okre-
sem wszechstronnej formacji zakonnej, którą
prowadził na płaszczyźnie duchowej, jak i in-
telektualnej, ciągłym przełamywaniu siebie na
drodze obowiązku, pracy, wysiłku, umartwie-
nia, pokuty i nieustannej ofiary składanej na
ołtarzu wiernej służby Bożej. Przez pierwszy
rok po święceniach kapłańskich pracował
z oddaniem w parafi i , niczym szczególnym się
nie wyróżniając, a jednak zarażał swoją
skromnością, skupieniem, pogodą umysłu
i mimo woli zdradzał na każdym kroku świę-
tość swojego zachowania. Później przyszła
pora, żeby wykorzystać talenty pedagogiczne
ojca Wenantego. Prowincjał polecił mu pełnić
funkcję magistra nowicjatu, a z czasem ze
względu na działania wojenne przejął dodat-
kowo funkcję wykładowcy fi lozofi i . Praca, l icz-
ne obowiązki, zmęczenie, umartwienie i złe
odżywianie – wszystko to osłabiło organizm.
Zmarł mając niespełna 32 lata w Kalwari i Pa-
cławskiej i został pochowany na tamtejszym
cmentarzu. Od chwil i śmierci do jego grobu
przybywało wielu pątników, aby oddać hołd te-
mu, który zapisał się w ich pamięci i sercach.
Z czasem jego doczesne szczątki zostały
przeniesione przez franciszkanów do kalwa-
ryjskiej świątyni.

Ojciec Wenanty wspierał za życia i po
śmierci inicjatywę wydawania przez św. Mak-
symil iana pisemka Rycerstwa Niepokalanej.
Już po jego śmierci ojciec Maksymil ian miał
trudności ze sfinansowaniem wydania pisma
i za namowom braci odmówił wraz z nimi no-
wennę do Niepokalanej za wstawiennictwem

o. Wenantego. W niedługim czasie na ołtarzu
w krakowskim kościele franciszkanów znalazł
kopertę z napisem „dla Niepokalanej”, w której
znajdowała się suma pozwalająca sfinanso-
wać całość przedsięwzięcia.

Nowennę do Trójcy Świętej o uproszenie
łask za wstawiennictwem sługi Bożego o. We-
nantego Katarzyńca można odnaleźć w ksią-
żeczce wydanej przez franciszkanów. Oto jej
początek:

Boże w Trójcy Jedyny,
bądź uwielbiony za wszelkie dobra,

którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego;
on przez życie według rad ewangelicznych
i gorl iwą posługę kapłańską w Kościele
stał się przykładem dla Twoich wiernych.

Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze,
abyśmy lepiej mogl i Tobie służyć,

mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę
za jego wstawiennictwem.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

W chwil i obecnej zbierane są świadectwa
wstawiennictwa sługi Bożego przez francisz-
kanów z Kalwari i Pacławskiej, w której przeżył
ostatnie miesiące i odszedł do wieczności oj-
ciec Wenanty (http://wenanty.pl/swiadectwa).

Parafianka

W artykule wykorzystano informacje z wywiadu z redak-
torem Terl ikowskim wyemitowanego w radio Plus oraz
Nowenny za wstawiennictwem sługi Bożego o. Wenante-
go Katarzyńca, oprac. D. Sowa, E. Staniukiewicz, Kra-
ków 201 8.
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