
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta
usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty na-
pełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewia-
stami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Maryja, Boga i nasza Matka, jest szczęśliwa, bo uwierzyła we wszystko, co Jej oznajmił
Anioł. Tą radością i wiarą pragnie dzielić się z nami każdego dnia, tak jak podzieliła się
nią z Elżbietą. Jednak nam, by uwierzyć i przyjąć Słowo Pana, nieraz potrzeba wielu
lat. Maryjo, Matko Słowa, prowadź nas do Twego Syna, abyśmy tak jak święta Elżbieta,
doświadczyli radości z bliskości Chrystusa.

zisiejsza Ewangelia ukazuje nam
cudowne spotkanie dwóch matek.
Obie w swoim życiu doświadczyły

cudu – jedna w cudowny sposób za sprawą
Ducha Świętego została Matką Syna Boże-
go, druga będąc w podeszłym wieku
i uchodząc za niepłodną, została matką
wielkiego proroka.

Maryja sama brzemienna udaje się do
swojej krewnej Elżbiety, żeby jej pomóc. Ma
do pokonania krętymi i wyboistymi górskimi
drogami bl isko 1 50 km. Biorąc pod uwagę
jak wówczas ludzie się przemieszczal i , to
był nie lada wysiłek. Uwagę zwraca jeszcze
pośpiech Maryi, który wskazuje na jej nie-
zwykłą gorl iwość. Służebnica Pańska jest
gotowa służyć drugiemu człowiekowi. I tego
między innymi uczy nas Maryja. Nie patrzy
na siebie, ale troszczy się o innych. Maryja
uczy nas miłości do drugiego człowieka,
która wyraża się bynajmniej nie w słowach,
ale w uczynkach. W służbie wymagającej
trudu, poświęcenia, zaangażowania… służ-
bie, która nas coś kosztuje.

Maryja niesie w swoim łonie Chrystusa.
Kiedy Syn Boży był jeszcze niewidoczny dla

świata, to już wtedy Jego Matka niosła Go
innym ludziom. I tak jest do dzisiaj . Mary-
ja prowadzi do Chrystusa, wska-
zuje na Chrystusa. Mimo że jest
otaczana szczególną czcią - zwłaszcza
w naszym narodzie, to nigdy nie zatrzymuje
jej dla siebie, ale wszystko oddaje Bogu, na
Jego chwałę. Tego możemy uczyć się od
Maryi – pokory. Mamy też tak jak ona nieść
Chrystusa innym – tym, którzy Go jeszcze
nie znają. Jak to zrobić? Dobrym słowem,
łagodnością, pokorą, radością, miłością…

Elżbieta napełniona Duchem Świętym
wydaje okrzyk radości, ponieważ rozpozna-
je w ukrytym jeszcze dziecku – Pana i Zba-
wiciela. Trzeba nam prosić o Ducha
Świętego i otwierać się na Jego dary, aby
w tym świecie, w ludziach, których napoty-
kamy na naszej drodze – rozpoznawać
Chrystusa i cieszyć się Jego obecnością
i bl iskością już tu na ziemi.

A skądże mi to, że Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Maryja dzisiaj też
przychodzi do człowieka, zanim ten będzie
gotowy otworzyć się na przychodzącego do
niego Chrystusa. Toruje drogę dla swojego

Syna w sercach najzatwardzialszych
grzeszników, wyprasza dla nich łaskę na-
wrócenia jak niejedna ziemska matka mo-
dląca się za swojego syna łajdaka.

Błogosławiona jest, która uwierzyła…
Czy ja wierzę jak Maryja? Czy potrafię za-
ufać Bogu? Czy szukam Jego woli na swoje
życie? Czy jestem gotowy ją wypełniać?
Czy z pokorą przyjmuję to, co przynosi każ-
dy dzień? Czy w ogóle jestem świadomy, że
Bóg do mnie mówi – przez Słowo, doświad-
czenia, innych ludzi? Czy w ogóle chcę
usłyszeć, co Bóg do mnie mówi? Czy wolę
zatkać uszy i żyć po swojemu?

Dzisiejsza Ewangelia w bardzo skon-
densowanej formie przekazuje nam piękny
przykład Maryi, która w całej Ewangeli i nie-
wiele mówi, ale jeśl i już się wypowiada, to
warto zapamiętać jej słowa, zwłaszcza te
najważniejsze: „Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.”
Co one dla mnie dzisiaj oznaczają?

Wiola Malan
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Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 309

CZYTANIA NIEDZIELNE:
MI 5,1 -4a;
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Zanieść Chrystusa innym jak Maryja

1 . 23.1 2 - niedziela, dziękujemy wszystkim,
którzy złożyl i dar serca dla potrzebujących.

2. 24.1 2 - poniedziałek, ostatnie roraty o g. 7.00,
Wigi l ia Bożego Narodzenia; zachęcamy do
wstrzemięźl iwości od pokarmów mięsnych.
- Pasterka o g. 24.00 poprzedzona
śpiewem kolęd; po Pasterce podziel imy się
opłatkiem.

3. 25.1 2 - wtorek, uroczystość Narodzenia
Pańskiego, porządek Mszy św. niedzielny.

4. 26.1 2 - środa, święto św. Szczepana,
porządek Mszy św. niedzielny.

5. 27.1 2 - czwartek, święto św. Jana Ap.

6. 28.1 2 - piątek, święto, św. Młodzianków
Męczenników

7. 30.1 2 - niedziela, święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

8. Dziękujemy za przyjęcie kolędy w minionym
tygodniu

6. Wizyta Duszpasterska:
27.1 2, czwartek: Sienkiewicza, Bułhaka,

Oblęgorska
28.1 2, piątek: Rozalińska, Przejazd
29.1 2, sobota: Iskry, Cieplarniana

o. Raniero Cantalamessa OFM Cap., Życie w Chrystusie. Duchowe
przesłanie Listu do Rzymian

Ponad 2000 lat temu pojawił się Człowiek, który pokazał, czym jest życie według Ewan-
gel i i . Jego przyjście na Ziemię zmieniło historię mil ionów ludzi; nie tylko pojedynczych
osób, ale także całych miast i narodów.
Przemiana zaczynała się za każdym razem od jednego, kluczowego punktu: przyjęcia
esencj i Dobrej Nowiny.
Dla tych, którzy są w Chrystusie nie ma już potępienia. Zostal iśmy zbawieni nie za na-
sze dobre uczynki, ale z łaski Boga. Od tej chwil i każdy z nas, bez względu na dotych-
czasowe życie, bez względu na grzech, bez względu na wszystko! - może rozpocząć
własną historię z Bogiem, która jest gwarancją odnowionego i obfitego życia.

na podst. www.kmt.pl
Wiola Malan

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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Papież przeciw karze śmierci
Każde życie jest święte i   ludzka godność powin-
na być respektowana bez żadnego wyjątku. Kościół
nie pomniejsza w żadnym wypadku powagi popełnionej
zbrodni, ale naucza w świetle Ewangeli i , że kara śmierci
jest niedopuszczalna, ponieważ przekreśla nienaruszal-
ność oraz niepowtarzalną wartość osoby – napisał papież
w przesłaniu do międzynarodowej komisj i , która za cel
stawia doprowadzenie do całkowitego zniesienia kary
śmierci. Dążenie to towarzyszy Ojcu Świętemu od po-
czątku pontyfikatu. Franciszek zwraca uwagę, że w prze-
szłości nawet w państwie papieskim ta nieludzka forma
kary była stosowana, będąc wyrazem mentalności epoki,
bardziej legal istycznej niż chrześcijańskiej.

Caritas na Święta
575 ton żywności trafi przed tegorocznymi świętami
Bożego Narodzenia do blisko 89  tys. osób potrze-
bujących z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców,
bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzo-
nych przez Caritas diecezjalne dzięki przeprowadzonej
w dniach 7-8 grudnia 201 8 roku XV Zbiórce Żywności.
W akcję zaangażowanych było prawie 30 tys. wolonta-
riuszy. Okres Świąteczny jest czasem szczególnej tro-
ski o potrzebujących. W poprzedniej zbiórce przed
Wielkanocą zebrano bl isko 450 ton żywności. która tra-
fiła do ok. 45 tys. osób potrzebujących.

Msza za rodziny
Kard. Kazimierz Nycz zaprasza na uroczystą
Mszę świętą w  intencji rodzin. W sobotę 29 grud-
nia o godz. 1 2.00 będzie się modli ł za wszystkie rodziny
i małżeństwa oraz wspólnie z nimi składał dziękczynienia
za dar ojcostwa i macierzyństwa oraz celebrował okrągłe
jubi leusze sakramentu małżeństwa. Uroczystość odbę-
dzie się w świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.

Czarownica do lamusa?
Zarząd województwa świętokrzyskiego rozważa
zmianę charakterystycznego elementu, który
obecnie promuje region, tzn. czarownicy na
miotle. - Nie rezygnujemy z legend i baśni, ale niech
w takiej sferze one pozostaną, chodzi o zachowanie
właściwych proporcj i . Pieniądze, które były wydatko-
wane na promocję wydarzeń typu Sabat Czarownic,
można rozłożyć na wiele wydarzeń w tym np. koncer-
tów, promocji turystyki rel igi jnej, wydarzeń kulturalnych
promujących tradycje patriotyczne regionu - tłumaczą.
Działania promocyjne nowego zarządu będą oparte na
trzech fi larach: tradycj i , patriotyzmie i wierze. Wizeru-
nek czarownicy widnieje m. in. w logo Regionalnej Or-
ganizacj i Turystycznej, a także logotypie obchodów
20-lecia województwa świętokrzyskiego.

Polska religijność
Polska, której 87 proc. mieszkańców przyznaje
się do katolicyzmu, pozostaje nadal najbardziej
katolickim państwem Europy. Te dane przynosi
najnowsze opracowanie amerykańskiego instytutu
Pew Research Center, przeprowadzone w 34 krajach.
Dalsze miejsca zajmują: Włochy – 78 proc. i Portuga-
l ia – 77, Litwa – 75 proc. i I rlandia – 72 proc.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

roga do kręgu Domowego Kościoła
(DK) ma na imię „pi lotaż”, co ozna-
cza półtoraroczną podróż prowa-

dzoną przez pilotów, czyl i parę na tyle
doświadczoną i uformowaną, że gotową słu-
żyć innym. Droga wiedzie najpierw przez
etap ewangelizacj i , a potem przez poznanie
tematów i spraw kluczowych dla DK.

Cudowny etap
Z perspektywy 6 lat obecności w ruchu i po
przejściu przez cały jego program formacyj-
ny musimy wyznać, że pilotaż to cudowny
etap. Z jednej strony pary pilotowane powoli
zaznajamiają się ze sobą i dopiero smakują,
co znaczy być w kręgu, a z drugiej już za-
praszane są do starannego kładzenia pod-
staw pod całą formację. Fundamentem
pilotażu jest zapoznanie się z Ewangelią wg
św. Łukasza, co prowadzi do wyznania wiary
w Pana Jezusa. Dalej ścieżka wiedzie przez
poznanie podstawowych praktyk - trzymanie
się ich stanowi o byciu Domowym Kościo-
łem: czytanie Pisma św., modl itwa osobista
i rodzinna, dialog małżeński i okresowe
ustalanie reguły w celu porządkowania życia
w małżeństwie, w rodzinie.

Para, gdy przejdzie pi lotaż, to uroczy-
ście wstępuje do Domowego Kościoła. Czyni
to, bo jest zachęcona do dalszego bycia
w kręgu 4 – 6 małżeństw, a w nim do odkry-
wania nowego życia danego nam przez Bo-
ga, do dalszego wzajemnego budowania się
w wierze i dążenia do wiary dojrzałej, do
uczenia się pielęgnowania miłości małżeń-
skiej i rozwiązywania konfl iktów pojawiają-
cych się w rodzinie co jakiś czas, do uczenia
się nawiązywania głębszego kontaktu
z dziećmi, by pomagać im w dorastaniu.

Ciacho z modlitwą
Najlepiej uczestniczyć w pilotażu od począt-
ku do końca, bo wtedy szansa na pełne
przeżycie tego, co na tę drogę jest przygoto-
wane, czyl i na położenie fundamentu DK,
jest największa. W praktyce jednak bywa
różnie. My dołączyl iśmy w 201 2 r. do drugie-
go, dopiero formowanego kręgu DK w Bli-
znem w połowie trwającego już pilotażu.
Pi loci przygarnęl i nas uznając, że co nas
ominęło teraz to powróci na dalszej drodze
formacji , więc żadnych strat na starcie nie
ponosimy.

Z pamięci wydobywamy pozytywne
wrażenia z pierwszego kręgu. Na razie jesz-
cze „surowi” i nieprzysposobieni nie przy-
swoil iśmy sobie przekazu formacyjnego jak
należy. Odebral iśmy zebranie w domu jed-
nego z małżeństw kręgu jako mix popołu-
dniowej kawy z ciachem u znajomych ze
spotkaniem modlitewnym. Następnym ra-
zem dziwil iśmy się jak możliwe jest dotyka-
nie spraw Ducha, gdy dziecko przychodzi
i prosi o podanie ciastka, a w minionym mie-
siącu parze pilotującej urodziło się trzecie
dziecko i podczas kręgu cały czas spoczywa
w objęciach mamy - pilotki. Jak wsłuchiwać
się w Słowo, gdy przybiega synuś i prosi
o interwencję, bo w sąsiednim pokoju, po-
śród bawiących się dzieci „jedna dziewczyn-
ka rozciągnęła się na podłodze i śpi, albo źle
się czuje i wymaga pomocy”. Z pozoru roz-
brajające sytuacje, ale dla małżeństwa
z dziećmi nie ma innej drogi – trzeba się
uczyć wzrastania w Duchu w warunkach re-
alnego życia rodzinnego.

Ogromną wartością była stała obec-
ność ks. Mariana, który na równi z małżeń-
stwami uczestniczył w kręgach i wnosił do
nich cenne doświadczenie, słowo i błogo-
sławieństwo kapłańskie. Już nie tylko ze
względu na wiarę par gromadzących się co
miesiąc i zaangażowanie pi lotów, ale wła-
śnie ze względu na stałą obecność Księdza
miel iśmy poczucie, że idziemy we właści-
wym kierunku, prowadzeni przez Dobrego
Pasterza. A skoro tak, to była pewność, że
się nie pogubimy. Gdy więc w czerwcu
201 3 r. doszl iśmy do końca pilotażu, zgro-
madzil iśmy się w Kościele, by uroczyście
wyznać wolę dołączenia do Domowego Ko-
ścioła i dalszego kroczenia z góry zaplano-
waną drogą formacji .

Magda i Krzysiek

Rozmyślania o  …
NABOŻEŃSTWIE DO DZIECIĄTKA JEZUS

1 . Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus to
rozważanie z czcią Tajemnicy Wcielenia.

Nabożeństwo to wiedzie każdego chrześci-
janina do stajenki betlejemskiej, a wskazując
tam na Słowo, które stało się Ciałem i jako Dzie-
cię spoczywa w żłóbku, przedstawia do rozwa-
żenia Tajemnicę Wcielenia. To wielka
i niezgłębiona Tajemnica, której rozum nie jest
zdolny ogarnąć ani serce doskonale odczuć, że
sam Pan Bóg z miłości ku ludziom staje się czło-
wiekiem, że Syn Boży staje się synem Dziewicy,
że Nieśmiertelny staje się śmiertelnym, że
Przedwieczny rodzi się w czasie, że Nieogarnio-
ny ukazuje się niemowlęciem, że Pan wszech-
rzeczy leży na barłogu, że Król chwały otoczony
bydlętami, że Światłość istotna mieszka w ciem-
nej grocie, że Szczęście samo łzy leje, że Miłość
płomienista drży od zimna, że Wszechmoc sama
skrępowana pieluszkami.

Cel i sposób Wcielenia odkrywa nową prze-
paść miłości, bo nie na to tylko przyszedł na zie-
mię, by jako Król odbierać hołdy od ludzi, ale by
jako Mistrz i Kapłan własnymi ustami nauczyć
ich prawdy Bożej, własnym życiem wskazać im
drogę do Ojca, własną Krwią zmazać z nich
przekleństwo, a wysłużyć im morze łask i chwałę
synostwa Bożego.
Przyszedł z miłości dla wszystkich ludzi i dla
każdego z osobna, a więc i dla mnie, by obda-
rzyć mnie skarbami swoimi. O Panie, jakiś Ty
wielki w Twojej pokorze i w Twojej miłości…
Cóż jest więc słuszniejszego niż to, żebym i ja

nauczył się od Ciebie pokory i miłości. Mów
proszę do mnie z Twojego żłóbka słowem we-
wnętrznym.

2. Nabożeństwo do dzieciątka Jezus to
oddawanie czci i miłość ku Bożemu
Dzieciątku.

Dzieciątko jest w żłóbku. W tym uniżeniu wi-
doczne są promienie Boskiego Majestatu. Na
ten widok pułki Aniołów spieszą na ziemię, by
uczcić swego Króla i zanucić pieśń, jakiej świat
dotąd nie słyszał: Chwała Bogu …. Przy żłóbku
klęczy pobożnie niewiasta – Matka Dziewica,
najczystsza, najwspanialsza ze wszystkich stwo-
rzeń – Matka ludzi, Opiekunka Kościoła i Królo-
wa świata. Ona wielbi to Słowo, które stało się
ciałem za cały Kościół i świat. Obok stoi modlący
się pokornie Józef, Oblubieniec Maryi, a zara-
zem przedstawiciel wielu pokoleń wyczekują-
cych z tęsknotą Zbawcy. Na głos Anioła spieszą
z pokłonem pastuszkowie, posłowie ludu izrael-
skiego, a w ich ślady idą Trzej Mędrcy przedsta-
wiciele narodów świata. Skromny żłóbek
przemienia się w tron wspaniały, na którym Dzie-
cię Jezus odbiera Boską cześć. Za nimi spieszę
i ja do Betlejem, a padając na twarz przed żłób-
kiem, wołam: Chwała Ci i pokłon, Królu
najwspanialszy, choć ukryty w postaci
niemowlęcia.

Dzieciątko z żłóbka wstępuje na krzyż,
a z krzyża na ołtarz, a z ołtarza do dusz, by
uwielbić Imię Pańskie i uświęcić dusze ludzkie.

Każda chwila ziemskiego życia Zbawcy była cią-
głym aktem hołdu, zadośćuczynienia i ofiary
względem Ojca oraz oddania się dla ludzi. Pan
Jezus dał się złożyć w żłóbku, żeby okazać się
pokarmem dla dusz wierzących i kochających.
Oto i ja jestem zaproszony do żłóbka sakramen-
talnego, by spożywać Chleb anielski. O, jakże
wielka powinna być wdzięczność i miłość moja,
a jak małą jest w istocie… Klękam więc zawsty-
dzony i wzruszony przed żłóbkiem i wołam:
o Jezu, oddałeś mi się cały, więc i ja od-
daję Ci się całkowicie. Wszystko, co na
ziemi nazywam moim, to Twoja własność,
wszystkim rządź i Ty sam we wszystkim
Bądź uwielbiony z Ojcem i z Duchem
Świętym5 Każda myśl moja, każde sło-
wo, każdy czyn i każde cierpienie – to dla
Ciebie, moje życie, śmierć i moja cała
wieczność. Wszystko poświęcam Tobie
na ofiarę, największy Kapłanie nasz.

Postanowienia: Podczas świąt Bożego
Narodzenia będę rozmyślać o tajemnicy
Wcielenia, wracając do wydarzeń z Betlejem.
Moją miłość ku Bożemu Dzieciątku będę
przekazywał swoim najbl iższym, a szczegól-
nie dzieciom.
Niech będzie Ci chwała, Jezu, który narodzi-
łeś się z Dziewicy.

Sylwia Nowak

Na podstawie książki pt. Rozmyślania o życiu kapłańskim, św. Józef Sebastian Pelczar

CYKL: NA DRODZE DOMOWEGO KOŚCIOŁA
ODCINEK 2 – PILOTAŻ

D „A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami pełne łaski i prawdy" . (J 1 , 1 4)
Modlitwa: Bogarodzico Dziewico, zaprowadź nas do Betlejem i uproś nam czci i miłości dla Bożego Dzieciątka.
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