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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

W  dzisiejszej Ewangelii po-
wraca do nas postać św. 
Jana Chrzciciela, który 

w okresie Adwentu zapowiada przyj-
ście Chrystusa. Dziś słyszymy, jak 
Zapowiadany przybywa i zostaje 
ochrzczony. Jan, który nazywa sie-
bie niegodnym, by nawet rozwiązać 
sandały Jezusa, chrzci Go – tak jak 
chrzcił innych ludzi. Bóg przyjmuje 
na siebie to wszystko co każdy czło-
wiek – od narodzenia, przez dorasta-
nie, aż po śmierć. Wybrzmiewa wiel-
kie uniżenie Boga Wszechmocnego!

Chrzest Jezusa jest drugim ob-
jawieniem Syna Bożego. Pierwszą 
epifanię wspominaliśmy w Święto 
Objawienia, gdy mędrcy odkryli 
w Dzieciątku wyczekiwanego Me-
sjasza. Drugim objawieniem jest 
właśnie chrzest – gdy dopełniła 
się zapowiedź Jana Chrzciciela. 
Trzecim z kolei będzie wydarzenie 

w Kanie Galilejskiej, gdy Jezus dokona pierw-
szego cudu i objawi swą moc.

Święto Chrztu Pańskiego jest okazją do 
przypomnienia nam naszego Chrztu. Mało 
kto pamięta sam sakrament, ale może war-
to przypomnieć sobie datę, imiona rodziców 
chrzestnych, imię kapłana, który był szafa-

rzem sakramentu? A może mamy w albumie 
zdjęcia? Przypomnienie Chrztu bowiem jest 
przypomnieniem naszej rozpoczętej drogi wia-
ry. Jeszcze nie w pełni świadomej, ale w pełni 
włączonej w Boży plan zbawienia. Przez ten 
sakrament bowiem zostaliśmy włączeni do 
Wspólnoty Kościoła, przez chrzest staliśmy się 
w pełni dziećmi Bożymi. 

Ewangelista Marek przytacza słowa, jakie 
z nieba wybrzmiały po chrzcie Jezusa. „Ty je-

steś moim Synem Umiłowanym, Ciebie upodo-
bałem sobie”. Duch Święty tak jak zstąpił na Je-
zusa, tak zstąpił na każdego z nas. Moc Boża, 
łaska Ducha Świętego związane są z Sakra-
mentami, czyli znakami Bożej Obecności. I do 
każdego z nas Bóg kieruje te same słowa, jakie 
przytoczył św. Marek. Każdy z nas bowiem jest 
umiłowanym dzieckiem Boga. W każdym z nas 
Bóg upodobał sobie, bo każdego z nas chciał, 
kocha i zaprasza do relacji ze sobą. Owa rela-
cja ze Stwórcą ma swój początek właśnie w na-
szym chrzcie.

Trwajmy w dziękczynieniu Bogu za nasz 
chrzest! Za rozpoczętą drogę w Kościele i dzię-
kujmy za Wspólnotę oraz naszych bliskich, 
którzy przynieśli nas do Kościoła jako dzieci 
mniejsze lub większe; albo za tych, którzy już 
w dorosłym życiu przybliżyli nam Boga. Po-
dziękujmy także w modlitwie za kapłana, który 
w imię Boga w Trójcy jedynego nas ochrzcił. 
I trwajmy w radości z umiłowania przez Boga 
jako Jego wybrane dzieci! 

dk. Stanisław Kijewski

Objawia się Ten, na którego ludzkość pogrążona w mroku grzechu z niecierpliwością wyczekuje. 
Jan Chrzciciel, który ma Go wskazać, jest pełen pokory i uniżenia, zdaje sobie sprawę ze swojej 
małości. Tylko, przyjmując te wydarzenia, z pokorą i uniżonym sercem, możemy spotkać Mesja-
sza. On przyszedł otworzyć niebo, aby Duch mógł na nowo zstąpić i odnowić oblicze ziemi.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 55, 1-11); 
(Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6); 
(1 J 5, 1-9); Aklamacja (J 1, 29); 
(Mk 1, 7-11);

SŁOWO TYGODNIA 
z EWANGELII  wg św. Marka (1, 7-11)
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Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną moc-
niejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 
aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego 
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś 
chrzcić was będzie Duchem Świętym». 
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu 
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jorda-
nie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał 
się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie».

DRUGA EPIFANIA            

CYKL Z MYŚLAMI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO O MATCE BOŻEJ
KS. PAWEŁ PALIGA TRAFIŁ DO SZPITALA

Może warto przypomnieć 
sobie datę, imiona rodzi-

ców chrzestnych, imię kapłana, 
który był szafarzem sakramentu? 
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KS. PAWEŁ PALIGA TRAFIŁ DO SZPITALA  

Prosimy o nie ustawanie w modlitwach 
i ofiarowywanie postów oraz cierpień - również 
tych drobnych, codziennych - w intencji powro-
tu Księdza Pawła do zdrowia. 

Prosimy o modlitwę za Mamę Księdza 
Pawła, Panią Mirosławę, która również choruje 
na Covid-19. 

Módlmy się o: 
- łaski potrzebne najbliższej rodzinie Księ-

dza Pawła, 
- światło Ducha Świętego dla personelu 

medycznego szpitala św. Elżbiety w Katowi-
cach, w którym przebywa Ks. Paweł; i o zdro-
wie dla wszystkich pacjentów oddziału.   

Prosimy o wyrozumiałość. Ksiądz Paweł 
nie jest w stanie w krótkim czasie odpowiedzieć 
na liczne zapytania, jakie otrzymuje od dobrych 
zatroskanych o stan jego zdrowia ludzi. 

„Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności” (Ps 27,3)

Św. Ojcze Pio, Opiekunie cierpiących, 
módl się za nami… 

Św. Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające du-
szę i ciało, módl się za nami… 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

BP SOLARCZYK W RADOMIU
Nowym biskupem radomskim został bp 
Marek Solarczyk, dotychczasowy sufra-
gan na warszawskiej Pradze – poinfor-
mowała Nuncjatura Apostolska w Polsce. 
Bp Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 
1967 r. w Wołominie. Pochodzi z parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. 
Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze 
warszawsko-praskiej 28 maja 1992 roku, a 8 
października 2011 roku został mianowany 
biskupem pomocniczym diecezji warszaw-
sko-praskiej. W strukturach Konferencji Epi-
skopatu Polski jest m.in. przewodniczącym 
Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, dele-
gatem KEP ds. Powołań i przewodniczącym 
Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.

NAJSTARSZA NA MAZOWSZU
Do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej 
– Pani Niezawodnej Nadziei, po kilkumie-
sięcznej renowacji powróciła najstarsza 
na Mazowszu figura Matki Bożej. W cza-
sie gruntownych badań na nowo oceniono 
wiek figury. Zbadano, że figura Maryi ma 
około 680 lat. Kult maryjny w Sierpcu notu-
je się od XV w., związany jest z legendar-
nym objawieniem się Matki Bożej klerykowi 
Andrzejowi w czasie zarazy pustoszącej 
Mazowsze w 1483 r. Pierwotnie ośrodkiem 
kultu była studnia na łące w pobliżu obec-
nego kościoła (zachowana do dziś, z nową 
kapliczką z pocz. XX w.). 

OJCOWIE W CZASIE 
PANDEMII
Podczas pandemii 60% ojców w Polsce 
zaczęło spędzać większą ilość czasu 
z dziećmi, a niemal połowa z nich dekla-
ruje, że czas ten przełożył się na popra-
wę relacji rodzinnych. Badanie Tato.Net 
pokazuje szanse i wyzwania dla ojców mie-
rzących się z okolicznościami pandemii. Na 
naszych oczach tworzy się nowy styl życia 
Polaków. Okres pandemii to czas zachwia-
nej równowagi między życiem zawodowym 
i rodzinnym. W sytuacji pracy zdalnej trudno 
zachować w domu rozdział między czasem 
poświęconym na pracę zawodową i czasem 
spędzonym z dziećmi i dla dzieci. Ta nowa 
sytuacja wymaga troski o dobrą organizację 
i atmosferę życia rodzinnego oraz jasnego 
określenia zasad współżycia w rodzinie, ale 
też elastyczności rodziców i zaprasza ojców 
do dodatkowego zaangażowania. 

Duchowny miał problemy z oddychaniem w związku z zakaża-
niem wirusem SARS-CoV-2.
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 W niedzielę, gdy przypominamy so-
bie chrzest Jezusa, choć nietożsamy z sakra-
mentem chrztu, możemy uczynić refleksję nad 
obdarowaniem nas przez Trójcę Przenajświęt-
szą. We chrzcie świętym dana nam została 
ogromna łaska oczyszczenia ze zmazy wszel-
kiego grzechu. Wymaga ona jednak naszego 
wysiłku i współpracy. W dzisiejszym wierszu 
chciałam zaprosić Was do zachwytu nad siłą 
sakramentu chrztu, który działa już ponad ty-
siąc lat w naszym narodzie.
 Był czas II wojny światowej. Obóz 
w Ravensbrück przeznaczony został dla kobiet, 
wiele Polek tu zamęczono. W obozie tym uro-
dziło się ok 800 dzieci, a przeżyło te warunki tyl-
ko trzydzieścioro. Wydzielone do przyjmowania 
porodów niemieckie kobiety tzw. komando brały 
nowo narodzone dzieci i wystawiały je w otwar-
tym oknie, zwłaszcza zimą, w lodowatym po-
wietrzu. Noworodki umierały na zapalenie płuc. 

Jednak nad okrucieństwem wygrywało przeba-
czenie mające swoje źródło w tysiącletniej sile 
wiary. Może i dziś przechodzimy próbę, w której 
pomoże nam Duch Święty. 

W OBOZIE 
W RAVENSBRÜCK

Zabrano mi
moje nowo narodzone dziecko,
wystawiono jest  
w zabójczo zimnym oknie.

Zabrano mi serce,
lecz dusza została,
mocno osadzona
w Polski chrześcijańskiej dziejach 
krzyknęła, że Chrystus przebaczył katom.

   Anna Bielawska

KROPLÓWKA POEZJI
-ŻEBY CI BYŁO LŻEJ
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„MOJE Z BOGIEM 
ROZMAWIANIE…”: 
POEZJA KRYSTYI KOZŁOWSKIEJ 

Krystya (nasza Parafianka)

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM 
NA MARYJĘ…”, CZYLI CYKL Z MYŚLAMI 
KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO O MATCE BOŻEJ
ODCINEK 7: „Maryja wiecznie daje nam 
Boga. Świat musi tę prawdę widzieć, musi 
ją uznać i chcieć nią żyć. Nie ma innej dro-
gi do Boga, jak tylko przez ręce Maryi. Bóg 
sam nie chce inaczej udzielać się światu, 
jak tylko z ramion Maryi.”  

Postawa wiary Maryi jest dla nas, wszyst-
kich wierzących, wzorem. I my mamy 
stawać się świątynią Boga na ziemi 

i poprzez prawdziwą obecność Trójcy Świętej 
w nas - przemieniać świat.

Św. Ludwik dodaje: 
„Powyższe przykłady dane nam przez 

samą Trójcę Przenajświętszą mówią nam, że 
nie moglibyśmy obyć się bez Maryi, że nie mo-
glibyśmy poświęcać się Jej i od Niej nie zale-
żeć, gdy idziemy do Boga i Jemu chcemy się 
poświęcić.”

Kardynał Wyszyński zawierzył Maryi Ko-
ściół, Polskę i samego siebie. Prymas miał 
pełną świadomość tego, że zawierzenie Ma-
ryi nie zwalnia człowieka z wysiłku ciągłego 
nawracania się i czynienia dobra. Jak piszą 
doktorzy teologii, maryjność jest znakiem: du-
chowego zmagania w walce ze złem, dążenia 
do świętości. Taka też była maryjność Kardy-
nała Wyszyńskiego, który w swoim życiu do-
świadczył wielu zmagań, nie tylko duchowych, 
ale też w dużej mierze fizycznych (m.in. cięż-
kiej choroby płuc)... 

Prymas Wyszyński we wszystkich ludziach 
widział bliźnich - bez względu na ich przyna-
leżność religijną i kondycję fizyczną. Jego na-
uczanie obejmuje problematykę cierpienia. 
W oczach kardynała ujemność, choroba lub 
niepełnosprawność drugiej osoby nie stanowiły 
żadnej przeszkody w tym, by uznać, że i w niej 
objawia się doskonałość ludzkiej natury. Mając 
świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa-
ła na nim z racji pełnionych funkcji, troszczył się 
o los każdego Polaka, począwszy od najmniej-
szego, który dopiero co począł się w łonie matki, 
a skończywszy na osobie umierającej w późnej 
starości. Prymas potrafił zauważyć trudy i cier-
pienia wszystkich ludzi, zarówno lekarza, praw-
nika, nauczyciela i artysty, jak i robotnika. Do pry-
masowskich myśli warto wracać zwłaszcza dziś, 
gdy ład na świecie ulega rozchwianiu, destabi-
lizacji, a obszar ludzkiego cierpienia poszerza 
się stale i to mimo wielu spektakularnych odkryć 
naukowych i zapewnień współczesnego świata 
o dokonującym się cywilizacyjnym postępie.

Agnieszka Szymajda

Tomik poezji 
„Moje z Bogiem 

rozmawianie. 
Wybór wierszy 

o tematyce religijnej” 
jest dostępny w naszej 

Bibliotece parafialnej!  

- kołysanka-
Lulajże lulaj
mój Jezu
kołysz na wietrze
kołyskę
ja Ci zanucę
od nowa
piosnkę swą smutną
samotną
przytul mnie Jezu
Dziecino
przytul do serca
serdecznie
niech moje smutki
przeminą
radość przy Tobie
trwa wiecznie

- refleksja -
biegam biegam
podskakuję
czołgam się
i wciąż powstaję
z klęczek z błota
i z podłogi
i z upadku
mojego
i znów biegnę
biegnę
i jak tu Żyć
a może by tak
zacząć
pod rękę
z Nim
iść

W swoim „Traktacie o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny” święty Ludwik Maria Grignion de 
Montfort wskazuje, iż powinniśmy żyć w za-
leżności od Najświętszej Dziewicy, gdyż:

„Bóg Ojciec tylko przez Maryję dał 
i daje nam swego Syna, i tylko przez Mary-
ję czyni sobie dzieci, i przez Maryję udziela 
swych łask.

Syn Boży tylko przez Maryję przyjął 
ludzką naturę dla całej ludzkości; tylko przez 
Maryję w łączności z Duchem Świętym 
uobecnia się On codziennie i kształtuje, i tyl-
ko przez Maryję udziela swych cnót i zasług.

Duch Święty tylko przez Maryję ukształ-
tował Jezusa Chrystusa i tylko przez Nią 
tworzy członki Jego Ciała Mistycznego (Ko-
ścioła) oraz przez Nią tylko rozdziela swe 
dary i łaski.”

Św. Ludwik powołuje się też na Ojców 
Kościoła - cytuje następujące fragmenty 
ich pism:  

- „Dwóch jest synów Maryi: Bóg-czło-
wiek i zwykły człowiek; jednego Maryja jest 
Matką według ciała,  drugiego według du-
szy” (św. Bonawentura i Orygenes)

- „Taka jest wola Boga, który chciał, 
abyśmy wszystko mieli przez Maryję. Jeśli 
zatem posiadamy jakąś nadzieję, jakąś ła-
skę, jakiś dar zbawienny, wiedzmy, że Jej to 
zawdzięczamy” (św. Bernard).

- „Wszystkie dary, cnoty i łaski Ducha 
Świętego Maryja rozdziela swoimi rękami, kie-
dy chce, jak chce i ile chce” (św. Bernardyn).

PROGRAM ZDROWIA 
ZE ŚW. HILDEGARDĄ 
– TYLKO 11 KM STĄD!  
CENTRUM MISJI AFRYKAŃSKICH  
w Borzęcinie Dużym zaprasza na tydzień 
oczyszczania i postu antynowotworowego  
wg św. Hildegardy.

TERMIN: 7-13 MARCA 
Oferujemy zakwaterowanie w pokojach 
jedno i dwuosobowych. Podczas trwania 
turnusu można dodatkowo skorzystać  
z zaplecza rekreacyjno-sportowego  
oraz terapii indywidualnej z fizjoterapeutą. 
Szczegółowy harmonogram pobytu 
i wszystkie pozostałe informacje 
można znaleźć na stronie www.cma.sma.pl 
oraz pod numerem telefonu: 532 689 496. 
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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
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1.  10.01 - niedziela, Święto Chrztu Pańskiego, 
dodatkowa Msza św. o g. 16.30

2.  11.01 - poniedziałek, rozpoczyna się Okres 
zwykły, gdy wspomina się misterium Chrystu-
sa w całej pełni

3.  13.01 - środa, o g. 18.00 modlimy się  
w intencji KŻR

4.  17.01 - niedziela, zaproszenia na Katechezy 
Drogi Neokatechumenalnej

5.  18.01 - poniedziałek, pierwsza Katecheza  
o g. 19.00

6.  W minionym tygodniu modliliśmy się wspólnie 
z mieszkańcami osiedla Grotu o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w modlitwie w kościele,  

Bóg zapłać za złożone ofiary na dalsze prace 
w kościele, można umawiać wizytę duszpa-
sterską indywidualnie, szczególnie w nowych 
mieszkaniach

7.  W tym tygodniu zapraszamy na wspólne 
kolędowanie mieszkańców Bliznego z ulic:

Pn. 11.01  -  Słowackiego, Reja, Prusa,  
Kochanowskiego

Wt. 12.01  -  Moniuszki, Mickiewicza,  
Kraszewskiego, Chopina

Śr. 13.01  - Hubala, Kopernika, Sienkiewicza
Cz. 14.01  - Kościuszki, Żeromskiego, Skargi
Pt. 15.01  -  Długa, Zielna, Wysoka, Jasna,  

Niska, Mała
Sb. 16.01  - Przechodnia, Przejazd, Graniczna

KONCERT „ŚWIĘCI”
Program słowno-muzyczny pt.: „Święci” to czternaście portretów świętych i błogosławionych 
stworzonych przez piosenkarza, kompozytora i autora tekstów Marcina Stycznia. Wiele utworów 
zostało napisanych w pierwszej osobie. Twórca wcielił się w konkretne postacie i przemówił ich 
głosem. Dzięki temu zabiegowi, święci i błogosławieniu stają się nam bliscy i bardzo ludzcy. 
Koncert odbędzie się online 14 stycznia (czwartek), o godzinie 19.00 i będzie transmitowany 
w internecie. Link na stronie: akademiakatolicka.pl.

           ks. Janusz Stańczuk

Marcin
Styczeń
z zespołem

ON-LINE
KONCERT

ŚPIEWA

14 stycznia
godz. 19.00

przez link ze strony 
akademiakatolicka.pl

Patronat medialny:Organizator:

Swieci Płyta „Święci” 
dostępna 
na stronie  
www.marcinstyczen.pl


