
Królestwo niebieskie to cel i sens wszelkich naszych wysiłków na tej ziemi. Niemożli-
wy jest jednak do osiągnięcia bez przyjęcia zaproszenia, które wciąż kieruje do każ-
dego człowieka Bóg pełen Miłosierdzia. Nieważne, o której godzinie dnia je
przyjmiemy, ale byśmy miel i serce wciąż otwarte na Boże nawoływanie i uczyl i się
każdą myślą, słowem i czynem odpowiadać Bogu - tak. .

by zrozumieć przypowieść o ro-
botnikach w winnicy (Mt 20,1 -1 6),
trzeba ją umieścić w kontekście
wydarzeń, o których opowiada

Ewangelia. Po raz kolejny przychodzi
zmagać się nam z napięciem, które wiąże
się z rozumieniem sprawiedl iwości, miło-
ści i wiary.

Identyczne wynagrodzenie dla tych,
którzy pracowali dwanaście godzin i tych
którzy pracowali jedną godzinę, wzbudziło
niezadowolenie wśród robotników. Pierwsi
robotnicy, choć otrzymali umówioną zapła-
tę, poczul i się skrzywdzeni. „Przyjacielu,
nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara
umówiłeś się ze mną?”

Robotnicy w winnicy pracowali wspól-
nie. Razem też otrzymali zapłatę. Po-
dobnie jest w naszym życiu. Osiągnięcie
nieba nie jest możliwe w pojedynkę. Mo-
żemy do niego dotrzeć tylko razem z tymi,
którzy są wokół nas.

Robotnicy wyszl i na rynek w poszuki-
waniu pracy w różnych porach dnia, tak
jak i ludzie rozpoczynają poszukiwanie
Boga na różnych etapach swojego życia.

Łaska Boga jest więc nieporównywalna
z jakimkolwiek ludzkim wysiłkiem. Nikt
sam nie może zasłużyć czy zapracować
na niebo. Miłosiernej miłości Boga nie da
się porównać do materialnych kalkulacj i ,
przy pomocy których próbuje się ocenić
ludzkie uczynki. Bóg wybawia pierwszych
i ostatnich, czyl i tych, którzy całe życie
staral i się być bl isko Niego, i tych, którzy
nawrócil i się w ostatniej godzinie życia.

Czy ja czasem nie jestem podobny do
tych oburzonych pracowników winnicy?

Dzięki Ci, Panie, że jesteś dobry. Po-
zostań takim na zawsze. Bądź miłosierny
wobec nas, Twoich najemnych pracowni-
ków. Jesteśmy jedynie nieużytecznymi
sługami, wykonal iśmy jedynie to, co po-
winniśmy byli wykonać. A może nawet i te-
go nie wykonal iśmy.

Prosimy Cię, byś nas chronił od po-
równywania się z innymi, od zazdrości
i złości, byś raczej napełniał nasze serca
wdzięcznością, radością ze wspólnoty
wszystkich najemnych pracowników Twej
winnicy, i lu ich tylko wezwiesz i kiedykol-
wiek ich wezwiesz.

Ci, którzy uważają siebie za ważniej-
szych, godniejszych, lepszych tu, na zie-
mi, mogą się okazać przed Bogiem
ostatnimi. Wszystko zależy od ich myśle-
nia, oceniania, od stawania w prawdzie
przed Bogiem. Powinniśmy już teraz
kształtować siebie na Boże podobieństwo,
abyśmy mogli powiedzieć Bogu „tak” także
w tym ostatnim, decydującym momencie
naszego życia.

Twój denar, Panie, nie rozmienia się
na drobne, nie masz większej i mniejszej
zapłaty dla Twoich pracowników, wszyscy
otrzymują tyle samo: Królestwo niebieskie
– bez żadnych stref zastrzeżonych czy za-
rezerwowanych dla lepszych. Albo nie
otrzymują nic…

Ewangelia ta dopełnia prawdy szuka-
nia Boga przez człowieka, do którego wzy-
wał Izajasz w pierwszym czytaniu. Tak
człowiek szuka Stwórcy, lecz należy pa-
miętać, że Bóg nas uprzedza. To On po-
szukuje człowieka… Nie zmarnuj tej
szansy!

Henryka Andrzejewska
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Pracownik ostatniej godziny

• 20.09 - niedziela, Dzień Środków Społecznego
Przekazu,
- godz. 1 0.30 I Komunia św.,
- godz.1 3.30 druga tura I Komunii św.

• 21 .09 - poniedziałek, święto św. Mateusza
Apostoła i Ewangelisty

• 23.09 - środa, wspomnienie św. Pio z Pietrelciny
• 25.09 - Piątek, wspomnienie bł. Władysława

z Gielniowa

• 27.09 - niedziela,
- godz. 1 3.00 nasz teatr Bl iżej Nieba wystawia
sztukę „Czarny Garnek” ks. Janusza
• Można poprzeć projekt ustawy -
prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych
ustaw.

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.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5
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Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robot-
ników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł
około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do
mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszl i . Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej
i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał
ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedziel i mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im:

„Idźcie i wy do winnicy!” A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, po-
cząwszy od ostatnich aż do pierwszych!” Przyszl i najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszl i pierwsi, myśle-
l i , że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemral i przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę
pracowali , a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosil i ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzyw-
dy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno
uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Rozmowy z  Bogiem.
Modlitwa serca. Droga do wewnętrznego pokoju.
Autor: Amirante Chiara

Nieustanne ożywianie modlitwy i budowanie jedności z Bogiem to najważniejsze zadania
stojące przed każdym, kto chce świadomie przeżywać swoją wiarę.
Jak dostrzec w rozmowie z Bogiem więcej niż rel igi jną metaforę?
Co zrobić, by stała się ona elementem zwykłej chrześcijańskiej codzienności?

Wsłuchana w głos Chrystusa Chiara Amirante dziel i się swoim doświadczeniem modlitwy
i podpowiada, jak otworzyć serce na relacje z Bogiem. Zainspiruj się do kontemplacj i
i sięgni j po konkretne fragmenty słowa Bożego.

http://ksiegarniamaryja.pl

„Bóg działa realnie w  życiu człowieka”.
Wkrótce X Noc Świadectw w  kościele św. Michała.

Świadectwa, ale również możliwość spowiedzi, adoracj i czy rozmowy duchowej, to
wszystko czeka na uczestników X Nocy Świadectw, którą zaplanowano na sobotę 26
września. Spotkanie w kościele św. Michała na Mokotowie rozpocznie się o godz.
1 9:30 i będzie również transmitowane w mediach społecznościowych.
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Rok Kard. Wyszyńskiego
Grupa posłów zgłosiła w  Sejmie projekt uchwały
w  sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Rok 2021 - przypo-
mniano w projekcie uchwały - naznaczony jest
dwoma ważnymi datami: 1 20. rocznicą urodzin i 40.
rocznicą śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Parla-
mentarzyści przekonują, również czas oczekiwania
na uroczystość beatyfikacyjną, która, pierwotnie wy-
znaczona na 7 czerwca 2020 r. , nie mogła się odbyć
z powodu zagrożenia epidemiologicznego, jest cza-
sem, w którym wielu naszych rodaków żyje pamięcią
o tym Wielkim Polaku. "Tak częste odwoływanie się
do nauczania Prymasa Tysiąclecia wskazuje na to,
jak jego przykład jest nam potrzebny na dzisiejsze
czasy" - brzmi fragment projektu uchwały.

San Francisco: „Uwolnić Mszę!”
Obostrzenia związane z  pandemią w  niepropor-
cjonalny sposób dotykają w  USA miejsc kultu re-
ligijnego. Odpowiedzią na to mają być procesje
eucharystyczne. 20 września wierni w San Francisco
wyruszą z różnych parafi i , aby się połączyć i przejść
obok ratusza miejskiego. „Będziemy odprawiać l iczne
Msze św. na wolnym powietrzu, w języku angielskim
i hiszpańskim” – mówi arcybiskup Cordi leone. „Limit
wejścia do sklepów w tym momencie to 50 procent
możliwości, do centrów handlowych 25 procent, si-
łownie dla pracowników administracj i zostały ponow-
nie otwarte, ale do domów modlitwy może być
wpuszczana tylko jedna osoba” – protestuje hierar-
cha. „A ludzie są głodni Eucharysti i , tego lekarstwa
najbardziej potrzebują w czasie pandemii”.

Pierwsza podróż papieża
Papież Franciszek 3 października pojedzie do Asyżu,
gdzie podpisze swoją nową encykl ikę „Fratel l i tutti”. Po
raz pierwszy od końca lutego Ojciec Święty, który nie-
dawno tylko składał wizyty i modl i ł się w kościołach
rzymskich, opuści Rzym. Z powodu pandemii wizyta
w Asyżu będzie miała charakter czysto prywatny: nie
będzie wiernych, tylko indywidualni przedstawiciele
Kościoła lokalnego i niewielka l iczba mediów. Wcze-
śniej Franciszek ma wystąpić przed Organizacją Naro-
dów Zjednoczonych w Nowym Jorku 21 września.
W tym dniu obchodzone będą 75. urodziny organizacj i .
Podobnie jak inni wysocy rangą przedstawiciele
państw papież nagra swoje przemówienie na wideo.

Konwencja Stambulska
Prezydium Episkopatu wydało oświadczenie w spra-
wie toczącej się debaty na temat przyjętej 1 1 maja
2011 roku „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy do-
mowej” zwanej Konwencją Stambulską. Przypomina
stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające
do jej odrzucenia. Popiera równocześnie inicjatywę
obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Kon-
wencją Praw Rodziny. Jednym z zarzutów wobec
konwencji jest deprecjonowanie rol i rel igi i i obarcza-
nie jej winą za przemoc domową.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII JESTEM DO

DYSPOZYCJI
PARAFIAN

Kiedy i jak pojawił się głos powołania?
Zaczęło się u schyłku gimnazjum. To było takie
jakby rodzące się marzenie: będę księdzem,
mógłbym być księdzem… Taka przewijająca się
myśl: „A może tędy… A może tam… A może
nie…”? Czasem to było si lniejsze, czasami
mniej… Na przykład w klasie maturalnej jakby
osłabło. Z kolei studia stały już pod znakiem
szukania, rozeznawania.
W końcu ta myśl zrobiła się wręcz dręcząca…
A i ja sam miałem poczucie, że lata mi lecą na
liczniku i trzeba by w końcu podjąć jakąś mądrą
decyzję. Postanowiłem wyznaczyć sobie ostatecz-
ny termin: muszę się zdeklarować, zanim skończę
27 lat. Wiedziałem już, że pragnę podążać w stro-
nę kapłaństwa, tylko nie miałem jasności, który
konkretnie szlak wybrać. Ktoś z przyjaciół rzucił
hasło: może diecezja? A ja przecież zawsze my-
ślałem o wstąpieniu do zakonu…

Czemu nie do diecezji?
Diecezja mi nie pasowała. Bo sutanna mi się
nie podobała, bo księża wydawali mi się jacyś
tacy obcy, bo nigdy nie udzielałem się w para-
fi i… Za to od dziecka byłem bardzo związany
z zakonem benedyktynów i miałem kontakty
z Tyńcem. Stała za nimi taka moja przyszywa-
na babcia, która jest benedyktynką. Przez nią
poznałem też wybitnego bibl istę o. Augustyna
Jankowskiego, tynieckiego mnicha, który
w tym swoim czarnym habicie był dla mnie du-
żym autorytetem. Stąd duża fascynacja życiem
zakonnym u mnie.
Na rok przed podjęciem ostatecznej decyzj i za-
cząłem jednak obwąchiwać opcję związaną
z diecezją. W maju, przed wstąpieniem do semi-
narium, pojechałem do Żarnowca, na prywatne
rekolekcje do klasztoru Panien Benedyktynek
i zrobiłem sobie l istę plusów i minusów ewentu-
alnego wstąpienia do zakonu lub diecezj i , oczy-
wiście z nadzieją, że wyjdzie mi zakon. A wyszło
co innego. Pamiętam, że rozmawiałem jeszcze
z babcią benedyktynką i mówiłem jej: „chcę, czy
nie chcę, wychodzi mi diecezja”.

Co takiego przeważyło na korzyść tej opcji?
Ostatecznie pewna Msza święta w czasie re-
kolekcj i w Żarnowcu… Odprawiał ją ksiądz,
którego nie znałem, zdążyłem mu się jedynie
przedstawić z imienia na chwilę przed Eucha-
rystią. Tego dnia w czytaniach l iturgicznych był
fragment Ewangeli i św. Jana: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem”, a parę zdań wcze-
śniej: „Już was nie nazywam sługami, ale na-
zwałem was przyjaciółmi.” No i pod koniec
Mszy, już po błogosławieństwie, wspomniany
ksiądz nagle powiedział: „Acha, Stasiu, te sło-
wa są do ciebie, Jezus ciebie nazywa przyja-
cielem i zaprasza do przyjaźni. ” On był
księdzem diecezjalnym. No i dla mnie to był ja-
sny znak - poczułem w sercu, że jego słowa są

zaproszeniem do diecezj i . I koniec końców
właśnie ten kierunek obrałem.

Czy potem w  seminarium pojawiały się
wątpliwości co do powołania?
W samym seminarium już nigdy ich nie miałem,
bardziej rozterki na zasadzie: czy ja się nadaję,
czy mi się uda? Natomiast ciężka była ostatnia
noc, gdy pakując się, "l ikwidowałem" swoje
mieszkanie. Coś się kończyło i pojawiła się
myśl: czy na pewno dobrze robię, czy przypad-
kiem się nie wygłupiam? I wtedy ta moja przy-
szywana babcia benedyktynka wysłała mi
SMS-a: „kto rękę do pługa przykłada, ten się
wstecz nie ogląda”. W tym momencie wszystko
mi odeszło, został tylko sentyment dotyczący
tego, co spakować, a co nie. Zamknąłem
mieszkanie na klucz i wyszedłem. Podobno
w ostatnich chwilach wszyscy mają wątpl iwości.

Proszę nam zdradzić, jak wygląda życie
w  seminarium? To miejsce, które gromadzi
kilkudziesięciu mężczyzn na małej prze-
strzeni. Zdarzają się tarcia?
Powiem tak: jeden z kleryków już od miesiąca
się do mnie nie odzywa (śmiech).

Myślałam, że takie rzeczy to tylko u  kobiet.
Bynajmniej. On jest wytrwałym agentem. Jeśl i
ktoś myśl i , że klerycy chodzą cały dzień po
dziedzińcu ze świecami w rękach i śpiewają
psalmy, to się myli . Tarcia będą i muszą być.
Samo w sobie to nie jest problemem. Pytanie
brzmi raczej, co my z tym zrobimy? Czy spró-
bujemy np. przemodlić całą sytuację, coś
zmienić?

Czy w  seminarium się plotkuje?
Plotkowanie w seminarium istnieje i to niestety
duże. Ale tak to już chyba jest, jak się żyje na
kupie, dzień w dzień wedle podobnego planu.
No bo czym mamy żyć? Przecież my nie po-
siadamy normalnych problemów. Żyjemy tym,
że pieczywo było wczorajsze. Drugi problem -
to że zupa była za słona. Trzeci, że nie ma
gdzie powiesić prania, bo przede mną ktoś nie
zdjął suchego.

Z drugiej strony w seminarium zetknąłem się
z dużą dyskrecją. Po trzecim roku postanowi-
łem pójść na urlop formacyjny do Szklarskiej
Poręby. W seminarium było wtedy 80 osób,
a ja swoje plany wyjawiłem 1 3 osobom – poli-
czyłem to. I do ostatniego dnia nikt niepowoła-
ny nie wiedział, że wychodzę. Wszyscy
utrzymali tajemnicę.

Czy o  klerykach można powiedzieć, że są
grupą przyjaciół?
Powiedziałbym raczej, że staramy się tworzyć
wspólnotę. Łączy nas Eucharystia i Pan Jezus.
Ja tych ludzi nawet nie muszę lubić, ale za to
muszę ich kochać. Co znaczy miłość? Sympatią
będzie to, że komuś przyniosę książkę, bo jej
nie potrzebuję, ale miłością będzie to, że ja mu
powiem: słuchaj, tak się nie robi. Czasem trze-
ba postawić granice. Seminarium jest sztuką
życia we wspólnocie: wiedzieć kiedy, komu i jak
coś powiedzieć. To nauka budowania relacj i .
Oczywiście są też osoby, na które można li-
czyć i nazwać je przyjaciółmi, co też jest nie-
zwykle potrzebne w drodze powołania. Bo tak
naprawdę księdza najlepiej zrozumie drugi
ksiądz.

Proszę nam zdradzić, co lubi ksiądz robić
w  wolnym czasie?
Interesuję się historią oraz życiem zakonnym.
Poza tym moją pasją są kul inaria, gotowanie.
Kiedyś w seminarium przywozil i półtusze wie-
przowe i bardzo lubiłem pomagać przy opra-
wianiu świnek. Raz ktoś zażartował, że ta
praca idzie mi tak dobrze, bo skończyłem tech-
nikum rzeźnicze - w co panie z kuchni uwierzy-
ły (śmiech). A ponadto lubię podróże,
zwiedzanie i zabytki. I góry!

Czy ma ksiądz jakieś nadzieje względem
praktyki w  Bliznem?
Marzy mi się wspólnota z księżmi, możl iwość
obserwacji zdrowych relacj i kapłańskich. Każ-
dy chciałby mieć kogoś, do którego mógłby za-
dzwonić w problemie, przyjechać po radę. Bo
choć kapłaństwo jest pokochaniem samotno-
ści, to mamy być dla siebie wsparciem.
Moja praktyka jest dla mnie bardzo ważna. Tu,
w Bliznem, wchodzę już w prawdziwe obo-
wiązki. Chciałbym się dobrze przygotować do
bycia kapłanem.
Przede wszystkim zaś modlę się, bym nikogo
tu nie zawiódł, nie zgorszył. Bym dużo z siebie
dał. Chcę dać jak najwięcej. Tyle, i le mogę.
I oczywiście proszę o modlitwę, a ze swojej
strony zapewniam o mojej modl itwie w intencj i
parafian. Skoro Pan Bóg nas sobie postawił na
drodze, to bądźmy Mu za to wdzięczni!

rozmawiała Paulina Konieczna

Ostatnio przy ołtarzu w  Bliznem można zobaczyć nową twarz. 33-letni kleryk Stani-
sław Kijewski jest pierwszym w  historii studentem seminarium, który odbywa u  nas
roczną praktykę przed święceniami kapłańskimi. Postanowiliśmy zapytać go, w  ja-
kich sprawach mogą zwracać się do niego wierni. Oprócz tego kleryk Stanisław opo-
wiedział nam o  drodze powołania, w  której dużą rolę odegrała przyszywana babcia
benedyktynka; i   zdradził kilka sekretów dotyczących życia za murami seminarium…
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EPIFANIA: Zastanawiam się, jak należy się
zwracać do kleryka?
Kleryk Stanisław Kijewski: Zwyczajowo mówi
się do nas tak jak do księdza.

Zatem proszę księdza, co to właściwie jest
praktyka diakońska?
Cel praktyki jest taki, żeby kleryk zobaczył, jak
się żyje w parafi i i zdobył doświadczenie duszpa-
sterskie, w tym doświadczenie relacj i z parafia-
nami i kapłanami. By odbył praktyki w szkole. By
zmierzył się ze stylem kapłańskiego życia, np.
nauczył się znajdować czas na modlitwę. W se-
minarium jest ona wpisana w plan dnia, a w życiu
parafialnym już sam muszę o to zawalczyć.

W  czym konkretnie będzie się przejawiać
obecność księdza w  naszej parafii?
Na pewno będę widziany przy posłudze ołtarza
podczas Mszy świętej - jako akol ita mam prawo
udzielać komunii świętej. Reszta zależy już od
decyzj i księdza proboszcza i potrzeb parafi i .
Akol ita może na przykład dokonywać wystawie-
nia Najświętszego Sakramentu, z tym że bez
błogosławieństwa. Poza tym może święcić po-
karmy i głosić Słowo - ale poza l iturgią, czyl i np.
przy okazji różańca czy l itani i do Matki Bożej.
Jak Bóg da i w grudniu zostanę wyświęcony na
diakona, będę już mógł mówić kazania na Mszy
świętej. Może przydatna okaże się moja pomoc
przy kolędzie. Dodam, że diakon może także
odprowadzać pogrzeby, udzielać chrztu, a za
odpowiednią zgodą również ślubu. Może rów-
nież błogosławić i poświęcić sakramental ia.

Czy poza łaską sakramentów nasi Parafianie
będą mogli jakoś „skorzystać” z  obecności
księdza w  Bliznem? Przyjść, porozmawiać,
poradzić się?
Na pewno wiele osób będzie wolało iść z pro-
blemami do tutejszych księży, natomiast ja
oczywiście też jestem do dyspozycji . Zapra-
szam wszystkich wiernych, nie boję się żadnych
pytań. Lubię ludzi i kontakt z drugim człowie-
kiem. Jestem w Bliznem przez cały wrzesień,
a potem będę tu co tydzień, od piątku po połu-
dniu do poniedziałku do wieczora.

Czy przed przyjazdem na praktykę próbował
ksiądz zebrać jakieś informacje na temat na-
szej parafii?
Tak, najpierw zajrzałem na stronę internetową,
żeby dowiedzieć się, co dzieje się w parafi i .
Sam kościół kojarzyłem już wcześniej, bo trzy
lata temu przechodzil iśmy tędy z pielgrzymką
i zatrzymaliśmy się na postój. Pamiętam zresz-
tą, że był bardzo dobry poczęstunek (śmiech).
No a poza tym znam księdza Pawła Paligę,
spotkal iśmy się jeszcze w seminarium, więc od
razu dałem mu znać, że tu trafię, a on przekazał
mi ki lka ciepłych słów o parafi i . Potem zadzwo-
niłem do księdza proboszcza, żeby mu się
przedstawić. Był dla mnie bardzo serdeczny.
Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo dobre
rzeczy o proboszczu słyszałem.. . Ale nie wiem,
czy wypada mi o tym głośno mówić.

Jak najbardziej, jako parafianie jesteśmy
ciekawi takich opinii.
Duchowni w naszej diecezj i mają bardzo dobre
zdanie o księdzu Marianie Rowickim. Gdy mó-
wiłem, że idę na praktykę do Bliznego, słysza-
łem: „Dobrze trafiłeś”, „Wspaniały człowiek”,
„Razem przeszl iśmy góry”, no i w ogóle pojawiło
się wiele wspomnień.
A przy okazji powiem jeszcze, że tak się składa,
iż do bierzmowania przygotowywał mnie…
ks. Janusz Stańczuk. Był wikarym w mojej ro-
dzinnej parafi i Dzieciątka Jezus na Czarnieckie-
go. Z kolei ks. Andrzej Wolski, który właśnie
rozpoczął posługę wikariusza, jest moim kolegą
z seminarium, starszym o rok. Tak więc od po-
czątku nie czułem się obco w parafi i .

Do seminarium wstąpił ksiądz w  wieku 27
lat. Czym się ksiądz wcześniej zajmował?
Skończyłem historię ze specjal izacją nauczy-
cielską oraz archiwistyczno-bibl iotekoznawczą
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Jako student przez pół roku pracowałem
w Ministerstwie Kultury, potem w Muzeum Ła-
zienki Królewskie, jako asystent dyrektora, a na
sam koniec w ubezpieczeniach.




