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CZYTAJ W NUMERZE

Ks. Marian Rowicki

T Y G O D N I K  PA R A F I I
pod wezwaniem Objawienia Pańskiego w Bliznem

Święta Rodzina jest wzorem  …
ale czego? W naszej mentalno-
ści funkcjonuje obraz dobrej, 
pobożnej, zgodnej rodziny z Na-
zaretu. Wszyscy rodzice chcie-
liby zbudować taki dom; praco-
wity i spokojny mąż, łagodna 
i codziennie uśmiechnięta żon-
ka, pobożne i grzeczne dzieci. 
W niektórych domach wisiały na 
ścianach oleodruki: Matka Boża 
przędzie, Józef uczy małego 
Jezusa heblować deski. To jest 
obraz sielankowy, ale niepełny, 
jak pokazuje scena z poszuki-
waniem Jezusa przez trzy dni 
w Jerozolimie. 

Dlaczego Jezus to w ogóle zrobił? 
Chyba miał świadomość, co będą 
przeżywali jego rodzice? Czy nie 
mógł inaczej przypomnieć im, że 
nie jest zwykłym dzieckiem? Na 
czym więc polegało posłuszeń-
stwo Jezusa, dobrego dziecka, 
skoro zafundował swoim rodzicom 
bolesne doświadczenia? 

Było to po prostu „odcięcie pępowiny”. 
To zawsze boli - obydwie strony. Ale musi 
się kiedyś wydarzyć. Dzieciństwo Jezusa 
się kończyło, w świecie żydowskim chłopak 
przestawał być wkrótce chłopakiem i stawał 
się mężczyzną. Dla Maryi to koniec spacerów 
z synkiem za rękę, koniec śpiewania kołysa-
nek i czochrania po włosach. Rodzina zbliża-
ła się  powoli do syndromu pustego gniazda, 
a Jezus do totalnej walki o zdobycie świata 
dla Boga. Jeżeli spojrzy się na to mistycz-
nie, jako na wstęp najbardziej zażartej bitwy 
w dziejach ludzkości, to sposób wybrany 
przez Jezusa jest dość delikatny. Mamy więc 
naśladować Jezusa w konsekwencji wyboru 
swojej życiowej drogi, dobrej drogi i w tym, że 
opuścimy „ojca i matkę”, by mieć swoje życie 
i rodzić nowe życie.

Przez pozostałe dni swego życia Jezus godził 
się być człowiekiem ze wszystkimi konse-
kwencjami, z zimnem i głodem, ze strachem. 
Zgodził się również na kolejną niepopu-
larną rzecz: na uległość pewnemu stylo-
wi życia w rodzinie. W tym stylu życia jest 
posłuszeństwo dla starszych, szacunek dla 
życia, ciężka praca i nauka, życzliwe relacje 
z sąsiadami i dalszą rodziną, poświęcanie 

się dla innych. Ewangelista zawarł tę praw-
dę w ostatnich słowach, pisząc o wzrastaniu 
Jezusa w mądrości, w latach, w łasce u Boga 
i ludzi. W tym właśnie powinniśmy naślado-
wać u Jezusa.

A co pokazuje nam Święta Rodzina? Naśla-
dujemy ją, gdy nie wychowujemy dzieci tylko 
dla siebie, ale dla Boga i dla innych. Bycie 
rodzicem, jak napisał pewien poeta, to 
największa przygoda świata. Przez kilka-
dziesiąt  odkrywa się i buduje serce swego 
dziecka. Nie dają za to orderów, ani miejsca 
w encyklopedii. Nagroda będzie dużo więk-
sza, gdy  Twoje dzieci zamieszkają razem 
z Tobą w królestwie Ojca. To będzie kolejna 
Święta Rodzina.

Ks. Janusz Stańczuk 

Dzieje Świętej Rodziny nie są wyidealizowane, ale od samego początku nacechowane trudno-
ściami, które Józef z Maryją muszą rozwiązywać. W ten sposób stają się Oni wzorem dla każdej 
współczesnej rodziny, którą spotykają podobne problemy. Jak ważne, by wydarzenia z życia Je-
zusa zapadały nam, tak jak Maryi, głęboko w serca. Zapewne, pomogą nam rozwikłać przeróżne 
zawiłości naszego i bliskich nam życia.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(1 Sm 1, 20-22. 24-28); 
(Ps 84 (83), 2-3. 5-6. 9-10); 
(1 J 3, 1-2. 21-24); (Dz 16, 14b); 
(Łk 2, 41-52);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (2,41-52) fragment
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Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, 
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest 
w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 
w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Święta Rodzina z trudnym dzieckiem

MODLITWA I BIEG, BIEG I MODLITWA
MAMO, NIE SŁYSZĘ JEZUSA!

Przez kilkadziesiąt  
odkrywa się i buduje  

serce swego dziecka. Nie dają 
za to orderów, ani miejsca 
w encyklopedii. Nagroda będzie 
dużo większa, gdy  Twoje dzieci 
zamieszkają razem z Tobą  
w królestwie Ojca. 
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MODLITWA I BIEG,  
BIEG I MODLITWA CARITAS DLA INDONEZJI   

100 tysięcy złotych przeznaczyła Caritas 
Polska na rzecz poszkodowanych w tsu-
nami w Indonezji. Tragedia wydarzyła się 
w sobotę, 22 grudnia, na wybrzeżach Cieśniny 
Sundajskiej między wyspami Jawa i Suma-
tra. Tsunami było prawdopodobnie skutkiem 
osunięcia się dna morskiego w wyniku erupcji 
wulkanu Krakatau, jednego z najbardziej ak-
tywnych wulkanów na świecie. Śmierć ponio-
sło kilkaset osób, a tysiące straciło dach nad 
głową. Caritas Polska apeluje o włączenie 
się w pomoc ofiarom tsunami przez wpłaty na 
konto oraz SMS charytatywne. Wyślij SMS-
-a o treści INDONEZJA na nr 72052 (koszt: 
2,46 z VAT) lub wykonaj przelew na konto Ca-
ritas Polska z dopiskiem INDONEZJA. 

„CICHA NOC” MA 200 LAT   
Kolęda „cicha noc” dziś śpiewana jest 
w ok. 300 językach na całym świecie. Zosta-
ła skomponowana w 1816, a wykonana w dwa 
lata później podczas pasterki w niewielkim ko-
ściółku w Oberndorf koło Salzburga. W 2018 
roku, z okazji 200. rocznicy pierwszego jej 
wykonania, przygotowano liczne jubileuszowe 
uroczystości. M.in. otworzyło podwoje odno-
wione muzeum „Cichej nocy” w Oberndorf. 
Poczta austriacka 200. rocznicę „Cichej nocy” 
uczciła okolicznościowym znaczkiem.

RELIGIJNOŚĆ POLAKÓW    
Blisko 94% mieszkańców Polski w wieku 
16 lat i więcej deklaruje przynależność do 
wyznania religijnego. Z kolei 70% modli się 
raz w tygodniu lub częściej. W mszach lub 
nabożeństwach co najmniej raz w tygodniu 
uczestniczy połowa mieszkańców Polski - wy-
nika z badań Głównego Urządu Statystyczne-
go. Najliczniejszą zbiorowość tworzą wierni 
Kościoła rzymskokatolickiego (91,9%). Drugą 
co do wielkości grupą wyznaniową w Polsce 
są wierni Kościoła prawosławnego (0,9%). 
Członkowie Kościołów protestanckich stano-
wią 0,3%, Świadkowie Jehowy 0,2%, a wierni 
Kościoła greckokatolickiego 0,1% mieszkań-
ców Polski. Brak przynależności do jakiegokol-
wiek wyznania deklarowało natomiast ok. 3% 
osób. Pozostałe osoby odmówiły odpowiedzi 
na pytanie bądź nie potrafiły określić swojej 
przynależności wyznaniowej. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, 
czyli 8 grudnia ruszył II Trailowy Bieg Duchowy. 
By wziąć w nim udział trzeba było się zalogo-
wanie przez specjalną stronę, w tym roku po-
bierana byłą opłata w postaci wsparcia dla Dom 
Pomocy Społecznej w Niegowie. Rozpoczęło 
się po katolicku, czyli od Mszy Świętej o 18.30 
w kościele pw. Św. Jana Kantego na Warszaw-
skim Żoliborzu, homilię wygłosił organizator 
i pomysłodawca ks. Krystian Strycharski ultra 
maratończyk.  

W domu parafialnym odbierano pakiety starto-
we, rozpoczęła się rozgrzewka i o 20 h ruszyli-
śmy na pierwszy etap, który wynosił 6 km i był 
do pokonania dla wszystkich, tempo było spo-
kojne, czasem spacerowe ten odcinek pokonało   
osoby, osoby które na tym etapie kończyły bieg 
dla Niepokalanej otrzymały dyplomy. Wszystko 
się odbyło w podziemiach po karmelitańskiego 
kościoła na Bielanach pw. bł. E. Detkensa. 

Drugi etap był dłuższy i szybszy wynosił 33 km, 
dlatego zostało nas …. przebiegał przez Las 
Bielański tu były konieczne czołówki (latarki) 
następnie wzdłuż Wisły dotarliśmy do Katedry 
Warszawsko-Praska pod wezwaniem św. Flo-
riana, kolejnym punktem był  Kopiec Powstania 
Warszawskiego, a przed ostatnim Kościół,  św. 
Kazimierza przy Chełmskej, koniec w  Kościele 
św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Tam 

ok 1.30 krótka adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, wręczenie pamiątkowych medali i po-
dziękowania organizatorom, policji i ratownikom 
medycznym, którzy zabezpieczali całe wyda-
rzenie. Na trasie biegu były punkty odżywcze: 
zupa napoje ciepła herbata i domowe ciasta 
:) I tak zleciało 39 km dla Niepokalanej. O ko-
lejnych wydarzeniach modlitewno biegowych 
będzie można przeczytać na FB już serdecznie 
zapraszmy.   
Więcej informacji na https://pl-pl.facebook.com/
TrailoweBiegiDuchowe/  
ht tps://www.youtube.com/channel/UCc_
W6-cY9JeP73FmSCKH3-g  
https://www.youtube.com/watch?v=PBzODu-
lzc80  
Za jakiś czas ma być też zamieszczony filmik 
z II Biegu dla Niepokalanej 2018 

Ks. Paweł Paliga

Większość kobiet po 60 roku życia, ma już za 
sobą menopauzę, nie zwalnia nas to jednak z co-
rocznej cytologi, wizyty u ginekologa i badania 
USG. Bardzo ważne jest też badanie piersi. Po-

winno je się wykonywać regularnie, a raz w roku 
wybrać się na mammografię lub USG.

Mężczyźni natomiast powinni badać jądra oraz 
raz w roku wykonać badanie prostaty i oznaczyć 
poziom PSA.

Po 60-tym roku życia wzrasta też ryzyko zacho-
rowania na raka jelita, dlatego raz na dwa lata 
powinno się wykonać badania na obecność krwi 
utajonej w kale, powinniśmy też zastanowić się 
nad kolonoskopią. Jest to badanie jelita grubego 
za pomocą specjalnego endoskopu. Jeśli bada-
nie wyjdzie dobrze, powtórzymy je dopiero za 
kilka lat. Pójdźmy później do okulisty (osoby chore 
na cukrzycę powinny badać wzrok raz w roku) 
i laryngologa, bo niezauważalnie, powoli tracimy 
i wzrok i słuch. 

mgr farm. Sylwia Pawłowska

Kącik lekarski
PO 60 ROKU ŻYCIA  
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„Mamo, wiesz, ja nie słyszę tego 
Jezusa…” – powiedział do mnie 
ostatnio czteroletni syn. Rozmo-

wy z dziećmi o wierze, w tym o modlitwie, są 
wyzwaniem. Dla osoby dorosłej nie wszystko 
jest łatwe i zrozumiałe. Jak więc wytłumaczyć 
dziecku?

Zaczynajmy od początku
 W pierwszym roku małżeństwa usły-
szeliśmy w czasie rekolekcji, by z dziećmi 
modlić się od samego początku, gdy dziec-
ko jest u mamy pod sercem, ale już wtedy 
może słyszeć nasze głosy i słowa modlitwy 
i wzrastać w jej klimacie. Tak jak zachwalamy 
słuchanie w ciąży muzyki klasycznej czy za-
chęcamy tatusiów do rozmów z maleństwem 
– tak i tutaj możemy wykorzystać czas przed 
narodzinami na wprowadzenie dziecka w waż-
ny dla nas obszar życia. Podczas ciąży z naj-
starszym dzieckiem regularnie modliliśmy się 
więc wieczorami różańcem.  
 
 Gdy po synu urodziła nam się córka, 
a potem następny syn, szybko okazało się, że 
czas spokojnej wieczornej modlitwy różańco-
wej minął. Wieczorne kąpiele, kaszki, pielusz-
ki… I znów przełom nastąpił podczas rekolek-
cji. Każdy dzień kończył się wspólną krótką 

modlitwą całej grupy, podczas której ksiądz 
odmawiał jedną modlitwę stałą, zachęcał do 
wypowiedzenia spontanicznych próśb czy 
podziękowań i błogosławił dzieci. Gdy wróci-
liśmy do domu, zewnętrznie nic się nie zmie-
niło. Jednak postanowiliśmy, że znajdziemy 
pięć minut, by uklęknąć razem i podzięko-
wać Bogu za mijający dzień. Dziękowaliśmy 
więc… za misia, cukierki, rower, lecz powoli 

też za coraz bardziej poważne sprawy. Włą-
czaliśmy modlitwy znane, ale też modliliśmy 
się swoimi słowami. W miarę jak dzieci rosły, 
zobaczyliśmy, że przynoszą tu swoje radości 
i zmartwienia i opowiadają Panu Bogu o tym, 
co dla nich ważne. Opowiadają Jemu, ale też 
przy okazji i nam. Gdy urodził się nasz czwar-
ty skarb, naturalnie włączył się w wieczorną 
modlitwę. I jak napisałam we wstępie – martwi 
się teraz tym, że nie słyszy odpowiedzi Jezu-
sa. Zaczynamy więc powoli rozmowy o tym, 
co dla człowieka w wieku lat czterech może 
oznaczać sumienie. ☺

Jednak postanowiliśmy, 
że znajdziemy pięć  

minut, by uklęknąć razem  
i podziękować Bogu  
za mijający dzień.

MAMO, NIE SŁYSZĘ JEZUSA!

Największy Orszak Trzech Króli, po raz 
jedenasty, przejdzie ulicami Warszawy. 
Wyruszy z Placu Zamkowego 6 stycznia 

2018 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Przedtem, o godz. 10.30 kard. Kazimierz Nycz 
odznaczy kilkanaście osób medalem Za zasłu-
gi dla Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku 
będą wśród nich także osoby z naszej parafii. 
O godz. 12:00 na Placu Zamkowym uczestni-
cy orszaku obejrzą na telebimach transmisję 

ORSZAK TRZECH KRÓLI  
modlitwy „Anioł Pański” z Watykanu, po której 
kard.  Nycz rozpocznie Warszawski Orszak i po-
prowadzi go do Stajenki. Z balkonu na Zamku 
Królewskim odezwą się Fanfary, przy dźwiękach 
których, z dziedzińca Zamku wyjdą Trzej Królo-
wie. Na Placu Zamkowym nie zabraknie zna-
nych i wyczekiwanych atrakcji – taniec Aniołów 
z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak Dia-
błów na Orszaki oraz musztra Legionu Rzym-
skiego. Nowością będzie występ bębniarzy.

Zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd 
13 stycznia w niedzielę po Maszach 

dopołudniowych tj. po 9.00 10.30 i 12.00

Gromadzimy się przy stajence 
i radośnie śpiewamy wpatrzeni 

w Emanuela, Boga z nami. 
Proszę powiedzcie swoim bliskim 
i przynieście z sobą instrumenty. 

Poszukujemy osób  
do zaangażowania się w grę,  

zgłoszenia do ks. Pawła 

Spotkanie i świadectwo 
Wieczorna modlitwa stała się chyba jesz-
cze bardziej istotna, gdy dzieci zaczęły 
wchodzić w wiek nastoletni. Coraz więcej 
emocji pojawia się między nimi, ale także 
w relacjach z nami. To właśnie na modlitwie 
udaje nam się tworzyć niezwykłą przestrzeń, 
gdzie każdy może być sobą, mówić o waż-
nych dla siebie sprawach i jednocześnie ma 
słuchać tego, co mówią inni. Nawet jeśli to 
siostra, która drażni mnie, śpiewając przy 
śniadaniu, czy brat, który niewystarczająco 
delikatnie odpowiada na zadawane pytania. 
Tutaj jesteśmy razem, klękamy przed Panem 
Bogiem i tworzymy rodzinę. 

 Mogę nauczyć dzieci dowolnej liczby mo-
dlitw katechizmowych, ale jeśli sama się nie 
modlę, jestem pewna, że będzie moment, gdy 
dzieci zobaczą, że to puste zwyczaje. A dzieci 
w swoich opiniach są szybkie i bardzo rady-
kalne. Dopiero moja modlitwa, moje spotkanie 
z Jezusem, moje przekonanie, że oddaję Mu 
wszystkie swoje sprawy, ma moc pociągnąć 
do tego dzieci, pokazać im, że nie chodzi 
o obowiązkowe zwyczaje, tylko o prawdziwe 
spotkanie i rozmowę z Ważną Osobą. 

Magdalena Jurewicz
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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

1.  30.12 - niedziela, święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa

2.  31.12 - poniedziałek, zakończenie roku 
kalendarzowego, Msza św. dziękczynna 
i nabożeństwo o g. 18.00, można zyskać 
odpust zupełny za publiczny śpiew hymnu 
Ciebie, Boga, wysławiamy

3.  01.01 - wtorek, uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi, wspomnienie nadania 
Imienia Jezus, Dzień Pokoju, odpust 
zupełny za publiczny śpiew O Stworzycielu, 
Duchu, przyjdź 

4.  02.01 - środa, wspomnienie św. Bazylego 
Wielkiego i Grzegorz z Nazjanzu

5.  03.01 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

6.  04.02 - pierwszy piątek miesiąca, spo-
wiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 
nabożeństwo i wystawienie Najświętszego 

Sakramentu do g.21.00, dziękujmy Bogu 
za dar Niepodległości, proszę zgłaszać 
chorych

7.  05.01 - pierwsza sobota miesiąca,  
o g. 17.00 nabożeństwo wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi

8.  06.01 - pierwsza niedziela miesiąca, 
uroczystość Objawienia Pańskiego odpust 
parafialny, po modlitwie po Komunii św.  
obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy, 
po sumie adoracja Najświętszego  
Sakramentu

9.  Bóg zapłać za przyjęcie kolędy w minionym 
tygodniu, ofiary składane przy tej okazji są 
przeznaczone na prace wykończeniowe 
wewnątrz kościoła

10.Wizyta Duszpasterska:
 02.01, śr, Długa, Podkowińska, Rąblowska
 03.01, cz, Zielna, Kircholmska, Krajeńska
 05.01, sb, Kochanowskiego


