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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

umacnia słowami: „Nie bój się, wierz tylko!” 
Tylko, czy aż? Czy łatwo jest wierzyć? Po-
czątek zdania wskazuje, co ją utrudnia. Lęk, 
który może mieć różne oblicza… Wiara to 
pójście w nieznane, to zaufanie we wszech-
moc Boga, że niemożliwe może stać się 

możliwe. To nie patrzenie na swoje ograni-
czenia, ograniczenia natury, ale przekona-
nie, że Bóg może wszystko i zawsze jest 
blisko. I to właściwie jest warunkiem wiary. 
Możemy doświadczyć jej w sytuacjach po-
dobnych do tej opisanej w Ewangelii, tzn. 

Wiara to pójście w nieznane, 
to zaufanie we wszechmoc 

Boga, że niemożliwe może stać się 
możliwe. To nie patrzenie na swoje 
ograniczenia, ograniczenia natury, 
ale przekonanie, że Bóg może 
wszystko i zawsze jest blisko.  
I to właściwie jest warunkiem wiary. 

„Nie bój się, wierz tyl-
ko!” – takie właśnie 
słowa Jezusa padają 

w dzisiejszej Ewangelii, a są one 
skierowane do Jaira, ojca umie-
rającej córki, przełożonego syna-
gogi, który zapewne usłyszawszy 
o Nauczycielu, udał się do Niego 
wbrew wszelkiemu rozumowi 
i zasadom prawdopodobieństwa, 
ale w nadziei, że tylko On może 
pomóc. Przychodzi z wiarą, pro-
sząc o uzdrowienie. Dalszy ciąg 
wydarzeń wskazuje, że uzyskał 
więcej niż przypuszczał.
 Miłość ojca zwycięża i… 
porusza. Przełożony synagogi 
w pokorze pada na kolana przed 
Nauczycielem. Odrzuca wszelkie 
uprzedzenia i w obliczu choro-
by i widma śmierci ukochanej 
córeczki uniża się przed Tym, 
którego wyśmiewają. Jezus pod-
trzymuje tlącą się w nim wiarę, 

kiedy jesteśmy bezradni, bezsilni i czuje-
my, że nic nie możemy, np. wobec choroby 
i śmierci. 
 Wiara niejednokrotnie zmaga się 
z lękiem i go pokonuje. Chrystus wyraźnie 
daje temu wyraz. Uznanie swojej bezradno-
ści jest jednak kluczowe, pozwala stanąć 
w prawdzie i wejść w doświadczenie obec-
ności Boga. Boga, który jest Panem życia 
i śmierci. Właściwie ta świadomość powinna 
chronić przed lękiem. 
     Lęk paraliżuje, wpędza w rozpacz i bez-
nadzieję – jest narzędziem demona. Wiara, 
nadzieja i miłość pochodzą od Boga. Te sło-
wa: Nie bój się, wierz tylko! – można sobie 
powtarza, kiedy trudno uwierzyć, trudno 
mieć nadzieję i trudno kochać. Chrystus po-
trzebuje niewiele – tylko trochę, naszej woli, 
aby mógł budować w nas wiarę, nadzieję 
i miłość, które są z łaski. Daje życie i to 
w obfitości. Ma moc wskrzeszać umarłych 
– i tych na ciele, i tych na duchu. Przypadek 
córki Jaira jest tego dowodem.

Wiola Malan

Wielki tłum otaczał Jezusa, wielu Go dotykało, ocierało się o Niego. Jednak, tylko kobieta 
cierpiąca na krwotok, uczyniła to z wiarą w otrzymanie łaski zdrowia, i stało się to, w co uwie-
rzyła. Przełożonemu synagogi, któremu doniesiono o śmierci córki, Jezus mówi: „Nie bój się, 
wierz tylko”. Warto, w kontekście tych wydarzeń zastanowić się, jaka jest moja wiara? Czy 
moje spotkania z Panem, są doświadczeniem Jego realnej obecności i mocy. Czy pragnę 
Jego interwencji w miejscach, gdzie choruję i umieram?

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Mdr 1, 13-15; 2, 23-24); 
(Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b); 
(2 Kor 8, 7. 9. 13-15); 
Aklamacja (2 Tm 1, 10b); 
(Mk 5, 21-43);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Marka (5, 21-43) fragment

NUMER 427 • Trzynasta Niedziela Zwykła • 27 czerwca 2021 r.

(...) Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu syna-
gogi: «Nie bój się, wierz tylko!». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, 
brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i gło-
śnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, 
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz 
tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do 
niej: «Talitha kum», to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” Dziewczynka natychmiast wstała 
i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, 
żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

NIE BÓJ SIĘ

280H DZIĘKCZYNIENIA ZA DAR ŻYCIA
ZA MURAMI SEMINARIUM – ODC. 9
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 ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

280h DZIĘKCZYNIENIA 
ZA DAR ŻYCIA

W tym tygodniu zaczynamy 280h dziękczynienia. 
To 12 dni drogi, modlitwy, zmagania, pielgrzymowania, 
treningu i wyzwań w intencji dziękczynnej za dar życia. 

Wybierz coś dla siebie i przyłącz się do akcji!
Pierwszy przystanek piątek 25 czerwca godz. 20.00 

WIECZÓR DLA JEZUSA w Świątyni Opatrzności Bożej. 
Msza św. w intencji dziękczynnej za życie 

i adoracja Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem.
Ostatni przystanek środa 7 lipca godz. 20.00 

WIECZÓR ZE ŚW. SZARBELEM w Świątyni Opatrzności Bożej. 
Msza św. w intencji dziękczynnej za życie z namaszczeniem 
olejem św. Szarbela i adoracja Najświętszego Sakramentu

Jeśli nie możecie przybyć osobiście, włączcie się w tych dniach duchowo, 
ofiarowując swoją modlitwę, pracę i każdy krok w intencji „Dziękczynnej za Życie”.

Szczegółowe kalendarium na stronie Świątyni Opatrzności Bożej.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

ZMARŁA MATKA BISKUPA
W wieku 98 lat zmarła Maria Janocha - mat-
ka biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Warszawskiej. Pogrzeb odbędzie się w po-
niedziałek 28 czerwca w Świątyni Opatrzności 
Bożej o godz. 10:00. Po Mszy świętej nastąpi 
odprowadzenie ciała do grobu na Cmentarzu 
Bródnowskim. Dobry Jezu, okaż śp. Marii 
swoje miłosierdzie!

CYWILIZACJA ŚMIERCI 
Parlament Europejski przyjął raport, który 
określa aborcję jako „podstawową opie-
kę zdrowotną” i stara się przedefiniować 
klauzulę sumienia jako „odmowę lecze-
nia”. Zatwierdzony dokument stwierdza, że 
naruszanie „zdrowia i praw seksualnych i re-
produkcyjnych” jest „formą przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt”. Abp Gądecki napisał na 
Twitterze: “Wyrażam głęboki smutek po re-
zolucji Europarlamentu, w której wzywa się 
do zapewnienia możliwości zabijania dzieci 
nienarodzonych. Kultura życia, o jakiej myśleli 
Ojcowie Założyciele UE przeradza się w kul-
turę śmierci i wykluczenia, a ideologia bierze 
górę nad rozumem”.

WSPARCIE DLA KATOLICKIEJ
SZKOŁY 
Miguel („Mike”) Bezos, ojczym założyciela 
Amazona Jeffa Bezosa, przekazał 12 mi-
lionów dolarów na rzecz katolickiej szkoły 
w amerykańskim stanie Delaware. Szkoła 
salezjanów w Wilmington, w stanie Delaware, 
dała mu schronienie i możliwość nauki, kie-
dy jako nieletni uchodźca bez opieki przybył 
z Kuby na początku lat 60. po rewolucji w tym 
kraju, poinformował amerykański portal kato-
licki CNS. Pieniądze przekazane przez Bez-
osa sfinansują stypendia dla uczniów szkoły. 

KOSZT ROZWODU 
Koszt rozpadu rodzin i małżeństw w Pol-
sce obciąża rocznie budżet państwa kwotą 
blisko 6 mld złotych - oszacował Instytut 
Ordo Iuris. Raport skupił się na ekonomicz-
nych aspektach rozpadu rodziny i małżeń-
stwa, choć jak twierdzi, jest oczywiste, iż 
tego zjawiska nie można ujmować jedynie 
w kategoriach finansowych. Ma ono bowiem 
wielowymiarowy wpływ na funkcjonowanie 
nie tylko poszczególnych rodzin, ale całego 
społeczeństwa i państwa. Skutki tego kryzysu 
nie są, jakby można myśleć, związane jedynie 
z trwającą pandemią, ale mają swoje głębsze 
i dawniejsze źródło.
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Światopogląd kleryka 
Oczywiście, że kapłan musi mieć poglą-

dy zgodne z nauczaniem Kościoła. Nie zna-
czy to jednak, że w seminarium wskazuje się 
nam konkretne tytuły prasy do czytania albo 
narzuca sposób myślenia. Osoba wierząca 
i świadoma powołania tego nie potrzebuje - 
dojrzałość i wiara same dają dobre rozwią-
zania. W toku studiów teologicznych po prostu 
poznajemy poglądy, które są zgodne i spójne 
z wiarą, no i zobowiązujemy się nauczać tego, 
co wierze służy. To proces, który przebiega 
bardzo naturalnie. 

Zestaw nawyków 
Przychodzimy z różnych środowisk i każ-

dy ma swoje nawyki. Wspólnota je weryfikuje 
i z czasem pewnych rzeczy unikamy, bo widzi-
my, że nie sprzyjają wspólnemu życiu, a inne 
przyjmujemy jako swoje, bo widzimy, że są 
budujące. To wszystko składa się na proces 
formacji.

Niektórym trudno jest przyjąć pewne 
seminaryjne zasady, ale jak się je na spo-
kojnie przeanalizuje, to okazuje się, że na-
prawdę mają sens. Choćby silentium sacrum 
(tzw. Boże milczenie) – czyli cisza, którą roz-
poczynamy o g. 22.00. Duchowo… ma to sens 
- bo chodzi o to, bym miał czas dla Boga, by 
nic mnie nie rozpraszało. Praktycznie… ma to 
sens - bo rano trzeba wstać i być wyspanym 
na modlitwy i cały kolejny dzień.

Gdy patrzę na siebie, to widzę, że po sied-
miu latach seminarium na pewno jest we mnie 
mniej egoizmu, więcej wyrozumiałości wobec 
innych i więcej zaufania wobec planów Boga. 
To są już konkretne owoce mojej formacji.

Z innego świata 
Bardzo lubię określenie, „jak byłem w świe-

cie” – oznacza ono czas przed wstąpieniem do 
seminarium (jeszcze ściślej jest ono związane 
z życiem zakonnym). Co prawda świat nadal 
jest ten sam, ale zmieniają się proporcje. Kie-
dy pracujemy zawodowo, mieszkamy w bloku, 
spotykamy się ze znajomymi, to żyjemy tym, 
co nas otacza, czyli światem i jego problema-
mi (i to jest normalne). Natomiast kleryk żyje 
w zamkniętym środowisku, a tam inne rzeczy 
są już po prostu nieistotne. Naszą codzienno-
ścią stają się sprawy Boże, to nimi staramy 
się żyć. Określenie „w świecie” oznacza zmie-
nioną perspektywę tego, co jest ważne.

***
I tak właśnie w „Bożym sadzie”, czy jak kto 

woli w „duchowych koszarach” na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie od pokoleń wyrasta-
ją rzędy młodych drzewek, aby owoc przynosić 
i aby owoc ten trwał (J 15, 16).  

 
EPILOG 
Myślę, że przez te dziewięć odcinków cyklu 

„Za murami Seminarium…” udało mi się uchylić 
rąbka tajemnicy i ukazać troszkę naszej codzien-
ności. Mam nadzieję, że przekonałem Czytelni-
ków, że choć my klerycy żyjemy w zamkniętym 
świecie, to jesteśmy zwykłymi ludźmi - którzy 
starają się zrobić wszystko, aby jak najlepiej 
przygotować się do służby Bogu i drugiemu czło-
wiekowi, czyli Wam. 

Na koniec proszę o nieustanną i cichą mo-
dlitwę za powołanych i o nowe powołania – bo to 
od naszej modlitwy zależy, jakich będziemy mieli 
księży… Serdeczne Bóg zapłać za „czas anteno-
wy” i wiele miłych słów jakie do mnie docierały!

Ks. Stanisław Kijewski

ZA MURAMI SEMINARIUM… CZYLI JAK WYGLĄDA ŻYCIE KLERYKA? 
ODC. 9 (OSTATNI!)

CIOSANIE KLERYKA, 
CZYLI PARĘ SŁÓW O FORMACJI  

Aby wyrosło ładne i zdrowe drzewo, 
trzeba je doglądać, podlewać, czasami na-
wozić. Kiedy zaczyna się chwiać - pode-
przeć, a gdy jakaś gałązka się słania, pod-
wiązać. Uschłe albo chore gałęzie należy 
niekiedy wyciąć… 

Nie, to nie jest poradnik ogrodnictwa. 
To opis formacji w seminarium! Podlewanie 
- to studia, modlitwa i praca nad sobą. Pod-
parcie mamy ze strony przełożonych, a jak 
coś jest nie za bardzo zdrowe, to istnieją 
różne środki przycinania… ;-) 

Niektórzy twierdzą, że z seminarium już 
niedaleko do wojska. Rzeczywiście, i tu i tu są 
sami mężczyźni, którzy wstają wcześnie rano, 
jedzą razem posiłki, mają wspólne aktywności 
w ciągu dnia, no i podlegają pewnej dyscypli-
nie. Tyle że w procesie formacji kleryka wcale 
nie chodzi o to, aby młodego kandydata wpi-
sać w sztywne ramy; „wyciosać”, aby chodził 
jak w zegarku. No to o co chodzi? 

Przygotowanie do kapłaństwa ma na celu 
takie uformowanie młodego człowieka, aby - 
pozostając sobą (!) - był dojrzały oraz świado-
my swoich wyborów i ich konsekwencji, a także 
aby swoją postawą dawał świadectwo wiary. 
Kiedyś w zakonach zakazywano głośnego 
śmiechu, nakazywano chodzić ze spusz-
czoną głową, aby nic nie rozpraszało. Było 
to w pewien sposób sztuczne (z drugiej strony 
to były inne czasy…). Dziś wiemy już, że doj-
rzałość polega na tym, że sam czuję i wiem, 
kiedy mogę zaśmiać się głośno, a kiedy należy 
zachować powagę. Dojrzałość to zauważenie, 
co mnie rozprasza i świadome omijanie tego. 
Słowem chodzi o klasyczną pracę nad sobą.

Baczność?! 
Czyli o posłuszeństwie ;-)
Zmieniło się także podejście w Kościele do 

posłuszeństwa. Przysłowiowe sadzenie róż 
do góry nogami zastąpione jest posłuszeń-
stwem wynikającym z wiary, że przełożeni 
mają większą wiedzę, co będzie dobre. Poza 
tym posłuszeństwo zakłada dialog i rozmowę. 
W posłuszeństwie nie chodzi o to, abym śle-
po wykonywał polecenia, ale bym ufał, że Bóg 
działa przez przełożonych i z miłości do Niego 
- podporządkowywał się do zasad. Spodziewa-
łem się, że w toku mojej formacji napotkam na 
jakieś trudności w tej materii, ale okazało się, 
że ich nie miałem. 

FRANCISZEK DO OSÓB STARSZYCH: 
W GŁOSZENIU EWANGELII 
NIE MA WIEKU EMERYTALNEGO

„Nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o za-
danie głoszenia Ewangelii”- zaznacza papież 
Franciszek w orędziu na 1. Światowy Dzień 
Dziadków i Osób Starszych, który będzie ob-
chodzony w Kościele powszechnym 25 lipca.
W orędziu papież Franciszek zwraca się do 
osób starszych jako ich rówieśnik. Podkreśla, 
że zaproszenie, jakie do nich kieruje – aby bez 
względu na wiek i sytuację osobistą, na nowo 
odkryć w życiu wezwanie Boga – jest także jego 
osobistym doświadczeniem.
„Czytajmy każdego dnia kartę Ewangelii, módl-
my się Psalmami, czytajmy proroków! Będzie-
my wzruszeni wiernością Pana. Pismo pomoże 
nam także zrozumieć to, o co Pan prosi dziś 
w naszym życiu. On bowiem posyła robotników 
do swej winnicy o każdej porze dnia i w każ-
dym okresie życia. Ja też mogę zaświadczyć, 
że otrzymałem wezwanie, by zostać Biskupem 
Rzymu, kiedy osiągnąłem, że tak powiem, wiek 
emerytalny i wyobrażałem sobie, że nie będę 
już mógł zrobić zbyt wiele nowego” – pisze 
Ojciec Święty.najbardziej samotni – odwiedził 
anioł!” – czytamy w orędziu.
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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.

BEU LAUREATEM KONKURSU  
„NON STOP CCM”

U źródła naszej muzyki leży prze-
konanie, że siebie, swojego powołania 
można skutecznie szukać tylko w Bogu. 
Dlatego gramy najlepiej jak potrafimy, 
inspirując się słowem Bożym. Nasza 
muzyka najczęściej określana jest jako 
pop, ale nie brakuje jej także elemen-
tów „czarnych” gatunków: funka, disco, 
R’n’B, gospel, ale także jazzu i rocka. 
Nasze piosenki mają polskie teksty, 
po polsku czytamy także naszą nazwę 
- mówi Urszula Bednarczyk, kompozy-
torka, autorka tekstów, wokalistka i basistka zespołu BeU, okrzykniętego Muzycz-
nym Odkryciem roku 2021 we współczesnej muzyce chrześcijańskiej (CCM).

Jurorzy 7. edycji Międzynarodowego Konkursu „Non Stop CCM” nie mieli wąt-
pliwości i jednogłośnie wskazali tegorocznego zwycięzcę. Zespół BeU to przede 
wszystkim niebanalny styl i dobre teksty. Do tego wokalistka grająca jednocześnie 

na basie to rzadkość na scenie. Urszula Bednarczyk, Przemysław Pawlas i Jarosław Maksim to świetny i kompletny muzycznie zespół. Mają na 
koncie dwie płyty - „Ja jestem” (2016) oraz „Jezu, ja” (2020). BeU jako laureat konkursu „Non Stop CCM” wystąpił w czerwcu w koncercie „Bądź jak 
Jezus 2021” razem z Luxtorpedą, niemaGOtu, Leeland, Building 429 i laureatami Koncertu Debiuty Festiwalu „Chrześcijańskie Granie” - zespołem 
„Jedno”. Koncertu można posłuchać jeszcze przez kilka dni przez serwis www.1on.pl.

www.warszawa.gosc.pl

1.  27.06 - Niedziela, nabożeństwo czerwcowe  
o g. 17.30

2.  28.06 - poniedziałek, wspomnienie  
św. Ireneusza BM

3.  29.06 - wtorek, uroczystość św. Apostołów 
Piotra i Pawła, odpust zupełny dla posługują-
cych się dewocjonaliami poświęconymi przez 
Ojca Świętego lub Biskupa pod warunkiem 
odmówienia Wyznania wiary, Taca na Daninę 
św. Piotra

4.  01.07 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencji Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania

5.  02.06 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 
od 17.30, adoracja do g. 21.00, proszę zgła-
szać chorych

6.  03.06 - pierwsza sobota miesiąca,  
o g. 17.00 nabożeństwo wynagradzające  
Niepokalanemu Sercu NMP, o g. 18.00  
modlimy się w intencji wynagradzającej

7.  04.06 - pierwsza niedziela miesiąca, na czas 
wakacji zawieszamy Mszę św. o g. 10.30,  
po sumie procesja, zapraszamy asysty

8.  w przedsionku kościoła do zabrania publikacje 
„Dzieci w wirtualnej sieci” i „Gdy dziecko pyta  
o seks”


