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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

Chrzest Jezusa to początek 
czegoś wielkiego. Wszystkie 
wcześniejsze uroczystości tyl-
ko przygotowywały grunt pod 
wydarzenia znad Jordanu. Są 
bowiem trzy poziomy poznania 
Boga: zachwyt stworzeniem 
i wdzięczność za naturę, potem 
poznanie Jego słowa (Biblia) 
i chęć zmiany życia, potem zaś 
realne podążanie drogą Bożą 
przez utrapienia życia. Nie wszy-
scy ludzie ochrzczeni wchodzą na 
drugi, tym bardziej na trzeci pułap 
życia Bożego. Jezus przez trzy-
dzieści lat przygotowywał się, by 
rozpocząć w pełni ten trzeci dzień 
– rzucić szatanowi wyzwanie do 
walki o człowieka. Ale nie chce być 
sam w tej walce. Dlatego ustanowił 
chrzest jako pierwszy sakrament 
i zaproponował nam, byśmy weszli 
na Jego drogę. 
W renesansowym malarstwie 
popularny był temat spotkania 
Jezusa i Jana Chrzciciela jako 
dzieci. Na jednym z obrazów mały 
mesjasz siedzi jeszcze na kola-

nach Matki. Jan stoi obok. Mają może 2-3 lata. 
Jan podaje Jezusowi maleńki model świątyni. 
To symbol wskazujący mesjaszowi, że Jego 
rolą jest zbudowanie Kościoła, Ludu Bożego. 
Ale Jezus odwraca głowę i spogląda w górę. 
Jego wzrok wydaje się zadawać Ojcu pytanie, 
a może nawet kilka pytań: jak to zrobić? Czy 
na pewno ludzie są tego warci? Czy możli-
we jest przekonanie człowieka do miłości? 
Czy znajdzie się ktoś, kto zechce pójść dro-
gą Bożą? Jedną z dłoni Jezus przyjmuje od 
Jana świątynię. Ale drugą dłonią wskazuje na 
swoją Matkę, jakby chciał prosić ją o pomoc. 
A w czym Maryja mogła mu pomóc? Musiała 
udowodnić, że będąc zwykłym człowiekiem 
jest jednak w stanie myśleć o Bogu więcej niż 
o sobie. I to jest nadal najważniejsze zadanie 
człowieka ochrzczonego – myśleć o Bogu. 
Ale co myśleć? 
Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg 
nadziei” napisał, że człowiek lęka się kil-
ku rzeczy: najpierw siebie samego, potem 
innych ludzi (relacji z nimi, obowiązków), po-
tem lęka się całego świata, systemu, w któ-
rym trzeba żyć i jakoś funkcjonować, płacić 
podatki, rachunki, wychowywać dzieci. Potem 
lęka się potęg tego świata, przemocy, wojen. 
Na końcu zaś lęka się tzw. istoty wyższej, 

bóstwa, sił nadprzyrodzonych. Większość 
religii ustawia relacje z bóstwem na zasadzie 
pan-niewolnik, władca-poddany. Natomiast 
my chrześcijanie otrzymaliśmy od Boga nie-
zwykły przywilej. Możemy żyć w relacji: Oj-
ciec-syn, Ojciec-córka. Tutaj jest miejsce na 

bojaźń Bożą, ale przede wszystkim na miłość. 
On jest Ojcem, który robi wszystko, abym 
ocalał, abym dotarł do życia wiecznego, bo 
mnie kocha. To jest główna treść chrześcijań-
skiego myślenia: mamy Ojca. 
Chrzest może być tylko obrzędem, formalno-
ścią, tradycją. Wtedy bardzo go upraszcza-
my i nie wykorzystujemy w pełni wszystkich 
szans. Może też być początkiem odkrywania, 
że Bóg jest kochającym Ojcem. A wtedy ży-
cie, choć trudniejsze, nabiera blasku. 

Ks. Janusz Stańczuk 

Razem z Chrystusem wstąpmy w wody Jordanu, aby doświadczyć z Nim wypełniania się 
tajemnicy naszego zbawienia. Niech Duch Święty pozwoli nam usłyszeć: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, abyśmy mogli zrozumieć tajemnicę naszego powoła-
nia. Chrystus Pan pokonał grzech i śmierć w Nim Bóg przywraca nam wolność.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 40, 1-5. 9-11); (Ps 104 (103), 
1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30); 
(Tt 2, 11-14; 3, 4-7); (Łk 3, 16); 
(Łk 3,15-16.21-22)

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (3, 15-16, 21-22) fragment

NUMER 312 • Święto Chrztu Pańskiego • 13.stycznia 2019 r.

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie 
jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie moc-
niejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić 
was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także 
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w po-
staci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, 
w Tobie mam upodobanie».

Święta Rodzina z trudnym dzieckiem

BYĆ (JAK) ŚWIĘTĄ RODZINĄ
ORDO IURIS: JASEŁKA W SZKOLE

Większość religii ustawia 
relacje z bóstwem na zasa-

dzie pan-niewolnik, władca-pod-
dany. Natomiast my chrześcijanie 
otrzymaliśmy od Boga niezwykły 
przywilej. Możemy żyć w relacji: 
Ojciec-syn, Ojciec-córka.
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BYĆ (JAK)  
ŚWIĘTĄ RODZINĄKOŚCIÓŁ W POLSCE A MISJE   

Na misjach posługuje dziś 2004 polskich mi-
sjonarzy (księży, zakonników i świeckich), któ-
rzy obecni są w 99 krajach świata. Oprócz tego 
400 kapłanów oraz 357 sióstr z Polski pracuje 
na terenach byłego Związku Sowieckiego. Mi-
sje są nadal ważnym zadaniem Kościoła, gdyż 
ciągle jeszcze ok. 5,5 mld ludzi nie zna Ewan-
gelii. Polacy wśród ogółu misjonarzy na świe-
cie stanowią niewielką ich część. Na przykład 
Włosi mają ok. 10 tys. misjonarzy, z czego wie-
lu świeckich. Laicyzująca się Francja ma wciąż 
4 tys. misjonarzy, a wśród nich 900 świeckich. 
Na misje wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, 
około 30 lat. Polska ma wciąż mało misjona-
rzy świeckich – zaledwie 49, ale – w świetle 
zapowiedzi – kierunek ten ma być intensywnie 
rozwijany.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 
NA RZECZ MISJONARZY 

W parafii Objawienia Pańskiego odbywa 
się zbiórka elektrośmieci na rzecz misjo-
narzy i budowy szpitala. Rzeczy można 
już zostawiać na parkingu kościelnym 
aż  do 15 stycznia tj. Wtorku do godziny 
14:00 Po tej dacie proszę już nie przyno-
sić żadnych rzeczy.

ABORCJA ZABIJA   
Blisko 42 mln dzieci zostało zabitych w 2018 
r. wskutek aborcji – alarmuje portal zajmu-
jący się kompilacją badań statystycznych 
worldometers.info Tym samym aborcja była 
w ubiegłym roku główną przyczyną śmierci 
na całym świecie. W 2018 r. wskutek choro-
by nowotworowej zmarło w ubiegłym roku 8,2 
mln osób, w następstwie powikłań po paleniu 
tytoniu 5 mln, a z powodu choroby AIDS 1,7 
mln osób. Według statystyk, aż 23 proc. ciąży 
zakończyło się w 2018 r. aborcją. Tymczasem 
w ubiegłym tygodniu czterech franciszkanów 
zostało aresztowanych w jednej z instytucji 
aborcyjnych Planned Parenthood w New Jer-
sey. Bracia rozdawali kobietom róże oferując 
im słowo wsparcia. Inicjatywa „Czerwona Róża 
Ratuje” została rozpoczęta przez środowiska 
pro-life jesienią 2017 r.

TYDZIEŃ MODLITW 
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcija-
nie różnych wyznań z całego świata spotykają 
się na ekumenicznych nabożeństwach, modli-
twach, konferencjach, koncertach i innych spo-
tkaniach. Centralne nabożeństwo zostanie od-
prawione w niedzielę 20 stycznia o godz. 15.00 
w kościele pw. Kazimierza Królewicza (Rynek 
Nowego Miasta 2) w Warszawie. Materiały na 
tegoroczny Tydzień pod hasłem „Dąż do spra-
wiedliwości” (Pwt 16,20) zostały przygotowane 
przez chrześcijan z Indonezji.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Kilka tygodni temu zostaliśmy popro-
szeni o to, by wcielić się w rolę Świę-
tej Rodziny podczas Orszaku Trzech 
Króli organizowanego w parafii, do 

której obecnie należymy. Zgodziliśmy się ocho-
czo. Było to dla nas duże wyróżnienie. Wizja, 
że nasze nowonarodzone dziecię będzie grało 
małego Jezuska była bliska naszym sercom.
Z jednej strony wydawało się nam, że to rola 
jak każda inna. Byliśmy głównie statystami. 
Naszym jedynym zadaniem było BYĆ na sce-
nie i siedzieć na wygodnych krzesłach. Niby 
nic. Nie musieliśmy wypowiedzieć ani jednego 

słowa. Tylko BYĆ. Jednak czy aby na pewno 
jest to takie nic? Po pewnym czasie samo 
głośne wypowiedzenie tego, że „będziemy 
Świętą Rodziną” wywoływało w nas dreszcz 
emocji. My Świętą Rodziną? Jacy z nas świę-
ci? Przecież niejednokrotnie zdarza nam się 
wybuchnąć na siebie, zdenerwować się i bez 
powodu nakrzyczeć na dzieci, nie wspomina-
jąc już o ciągłych trudnościach w modlitwie 
rodzinnej czy małżeńskiej. Ta rola sprawiła 

jednak, że zaczęliśmy zastanawiać się nad 
swoją świętością. Świadomość tego, że bę-
dziemy ja Maryją, a mój mąż Józefem wpłynęła 
na nasze codzienne zachowanie. Poczuliśmy 
się zobowiązani do wzorowania się na Świętej 
Rodzinie. Staliśmy się lepsi dla siebie nawza-
jem, dla dzieci i najbliższych, przez co Święta 
Bożego Narodzenia minęły nam cudownie. To 
nie pierogi były najistotniejsze, a wspólne spę-
dzanie czasu. To nie piękne ozdoby się liczyły, 
a rodzinne robienie piernikowej szopki. To nie 
idealnie wysprzątany dom był ważny, a Roraty, 
na których (wstyd się przyznać) byłam pierw-
szy raz w życiu. Udało nam się w nich kilka-
krotnie uczestniczyć, nawet z 4 miesięcznym 
niemowlakiem oraz cztero- i sześciolatką. Wte-
dy nie zastanawiałam się skąd ta siła. Teraz już 
wiem… Powiedzieliśmy „tak”, godząc się na 
bycie Świętą Rodziną.
Okazało się, że to nie jest rola jak każda inna. 
Pan Bóg sprawił, że staliśmy się bardziej świę-
ci, lepsi. Spojrzenia i gesty mojego męża skie-
rowane do mnie i do naszego dziecka w czasie 
orszaku na długo pozostaną w moim sercu. 
Czułość i miłość, jaką byliśmy otoczeni udzie-
lała się innym. Nasze małe dzieciątko było 
wspaniałym Jezuskiem.
Nigdy nie wiemy, jaki sposób obierze Pan Bóg, 
by przemienić nasze serca. Wydawało nam 
się, że zgadzamy się jedynie na bycie aktora-
mi w dniu 6 grudnia w czasie Orszaku Trzech 
Króli. Otwarcie się na Ducha Świętego, zgoda 
na Jego działanie w naszym życiu, sprawiły, 
że staliśmy się bardziej szczęśliwi i napełnieni 
bożą miłością. 

Agnieszka Łukasik

KRÓLEWSKIE ORSZAKI 
W całej Polsce w Orszakach Trzech Króli wzięło udział ok. 1 mln 200 tys. osób, z czego najwięcej, ok. 
60 tys. w Warszawie.  Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, nawiązującym do słów św. Jana Pawła II, 
Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 752 miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami. W czasie 
Orszaku odbyła się zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, z której dochód zostanie przekazany 
na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Każdego roku na orsza-
kowej mapie przybywa ok. 100 nowych miejscowości. Orszak staje się coraz bardziej popularny poza 
granicami Polski: Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina, w Chicago, Ameryce Południowej (Boliwia), Afryce 
(Rwanda i Kongo) oraz w Azji (Kazachstan i Palestyna). Szczegółowa mapa miejscowości znajduje się 
na stronie orszak.org.
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W ostatnim czasie Instytut Ordo Iuris 
informował o możliwości udzielenia 
pomocy prawnej rodzicom posyłają-

cym dzieci do szkół, w których postanowiono 
ograniczyć religijną oprawę świąt Bożego 
Narodzenia. Takie sytuacje miały miejsce 
w Krakowie i Kaliszu, gdzie w placówkach 
oświatowych dyrektorzy wyrazili zamiar zor-
ganizowania „przedstawień świątecznych” 
zamiast tradycyjnych jasełek, czy rezygnacji 
z dzielenia się opłatkiem w trakcie szkolnej 
Wigilii. Instytut przygotował opinię prawną na 
ten temat, która została przesłana do Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i odpowiednich 
kuratoriów oświaty.
 Wiadomość o tym, że w krakowskiej 
szkole nie będzie jasełek została przekazana 
rodzicom podczas spotkania z wychowawcą 
jednej z klas. Nauczycielka poprosiła rodzi-
ców, żeby nie przebierali swoich dzieci za 
postaci biblijne, ale za bardziej „neutralne”, 
np. gwiazdę, czy Mikołaja. Wychowawczyni 
poinformowała, że szkoła podjęła tę decyzję 
na podstawie pisma z Małopolskiego Kurato-
rium Oświaty. Zaniepokojeni rodzice zgłosili 
sprawę do Ordo Iuris. Eksperci Instytutu przy-
gotowali opinię prawną wykazującą zgodność 
z przepisami organizacji w szkołach jasełek. 
Opinia ta została przekazana także do Ma-
łopolskiego Kuratorium Oświaty i Ministra 

Edukacji Narodowej. Podobną interwencję 
Instytut podjął w Kaliszu. Tam dyrekcja poin-
formowała o zamiarze rezygnacji z dzielenia 
się opłatkiem podczas szkolnej Wigilii.
 Ordo Iuris wielokrotnie przypominał 
o tym, że organizowanie w szkołach wyda-
rzeń takich jak jasełka jest zgodne z polskim 
prawem. Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma 
zapewnioną wolność sumienia i religii, która 

obejmuje m.in. prawo do publicznego jej uze-
wnętrzniania. Prawo to nie jest ograniczone do 
określonych miejsc kultu. Ustawa zasadnicza 
zakłada też, że władze publiczne zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religij-
nych „zapewniając swobodę ich wyrażana 
w życiu publicznym”. Ponadto, Konstytucja 
stwierdza, że polska kultura jest „zakorzeniona 
w chrześcijańskim dziedzictwie narodu”. Nato-
miast strzeżenie go stanowi obowiązek władz 
publicznych (w tym szkolnych). Co więcej, Pra-
wo oświatowe zakłada, że nauczanie i wycho-
wanie powinno się odbywać z poszanowaniem 
chrześcijańskiego systemu wartości. Z kolei 
Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu 

Konstytucja stwierdza,  
że polska kultura jest 

„zakorzeniona w chrześcijańskim 
dziedzictwie narodu”

ORDO IURIS: JASEŁKA W SZKOLE SĄ ZGODNE Z PRAWEM

Medale przyznawane są dwa razy w roku: 
w uroczystość Objawienia Pańskiego – 
6 stycznia i uroczystość patronalną sto-

łecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 
czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świec-
cy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub 
parafii. Po raz pierwszy odznaczenia zostały 
przyznane w 2009 roku i do tej pory otrzymało 
je 597 osób. 

„ZA ZASŁUGI DLA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ”  
W tym roku, między innymi, zostali odznaczeni 
nasi parafianie: małżeństwo architektów Graży-
na Bujnowska-Kropczyńska i Jerzy Kropczyński 
autorzy projektu naszego kościoła parafialnego, 
którzy też czuwali nad jego realizacją, oraz pan 
Marek Waśkiewicz, kierownik budowy. Ksiądz 
Kardynał Kazimierz Nycz wyraził wdzięczność 
za pracę dla rozwoju kościoła, co służy umac-
nianiu wiary. My swoją wdzięczność wyrażajmy 
darem modlitwy.

z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu orga-
nizowania nauki religii w szkołach zaznacza, że 
w placówkach oświatowych może być zawie-
szony krzyż, a przed i po zajęciach może być 
odmawiana modlitwa. W związku z tym dopusz-
czalne jest także organizowanie w nich jasełek. 
Oprócz tego, Sąd Najwyższy w wyroku z 2013 
r. stwierdził, że osoba, która deklaruje się jako 
niewierząca, nie może oczekiwać, że nie bę-
dzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich 
praktykami i symbolami religijnymi, bo byłoby 
to równoznaczne z ograniczeniem swobody 
sumienia osób wierzących. „Jasełka spełniają 
istotny cel dydaktyczny, ponieważ pozwalają 
zapoznać uczniów z tradycjami kultury polskiej 
związanymi z celebracją Bożego Narodzenia, 
co należy do obowiązków szkoły. Natomiast 
organizacja tzw. „przedstawień świątecznych”, 
pozbawionych elementów chrześcijańskich, 
prezentuje historię i tradycję świąt w sposób 
nieprawdziwy, parareligijny i zgodny ze wzor-
cami przygotowanymi raczej na potrzeby han-
dlu, niż mającymi na celu zachowanie i rozwój 
rodzimej kultury. To z kolei stoi w sprzeczności 
z fundamentalnymi zasadami polskiego po-
rządku prawnego, w tym Konstytucji i Prawa 
oświatowego” – skomentowała Karina Wali-
nowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej 
Ordo Iuris.

Ordo Iuris / Warszawa



TYGODNIK PARAFIALNY NR 312

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.  13.01 - niedziela, święto Chrztu Pańskie-
go, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie 
dzieci przygotowujących się do I Komunii 
św., o g. 16.00 spotkanie dla Kółek Żywe-
go Różańca

2.  14.01 - poniedziałek, rozpoczyna się 
okres zwykły w ciągu roku, gdy wspomina 
się misterium Chrystusa w jego pełni

3.  17.01 - czwartek, wspomnienie św. Anto-
niego, XXI Dzień Judaizmu pod hasłem: 
Nie przychodzę, żeby zatracać 9oz 11,9)

4.  18.01 - piątek, rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan

5.  19.01 - sobota, wspomnienie św. Józefa 
Sebastiana Pelczara

6.  20.01 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 

spotkanie dzieci przygotowujących się do 
I komunii św. ze szkoły Gaudeamus

7.  Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolę-
dy w minionym tygodniu, ofiary składane 
przy tej okazji są przeznaczone na prace 
wewnątrz kościoła

10. Wizyta Duszpasterska:
 14.01. Pn -  Przechodnia
 15.01. Wt -  Słowackiego, Rej, Prusa
 16.01. Śr -   Kopernika, Żeromskiego, 

Orzeszkowej
 17.01. Cz -  P. Skargi, Graniczna
 18.01. Pt -   H. Dobrzańskiego (Blizne J.), 

Orzeszkowej
 19.01. Sb -    Warszawska J.,  

Warszawska Ł.

Adam Szustak OP, Targ zamknięty. Lekcje Hioba. Droga do Zbawienia
Od wieków próbujemy handlować z Bogiem. „Panie, wysłuchaj mnie… Widzisz, jak bardzo 
się staram. Co jeszcze mam zrobić, aby zasłużyć na Twoje błogosławieństwo?”  Bóg jednak 
chce dawać swoje łaski całkowicie za darmo. Jeśli chcesz usłyszeć uwalniającą prawdę 
o tym, kim jesteś dla Boga – poszukaj odpowiedzi w tej publikacji.

Na podstawie www.bonito.pl, Wiola Malan

Gabriela Blacha - Jakubowy Dar
Gabriela Blacha oddała do rąk słuchaczy 
swoją debiutancką płytę „Jakubowy Dar”. 
To płyta o sprawach wielkich i codziennych. 
W większości przypadków na krążku teksty, 
muzyka i aranżacje należą do samej  
wokalistki. Kompozycje są przemyślane  
i wyrażają głębokie przeżycia, z którymi  
nie sposób się nie utożsamiać.

Na podstawie www.gospelbox.pl, Agnieszka Idźkowska


