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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.

     Kilka lat po pierwszych Chwałach, owca wraca 
z kolejną porcją swoich piosenek-modlitw – dwupły-
towym albumem Chwały 2.0. Nadal przeżywają 
i przeżuwają Słowo i dzielą się owocami tego proce-
su, a muzycznie sięgając po ciągle nowe środki wyr-
azu, przypominają, że uwielbienie, to nie konkretny 
styl muzyczny, a sposób życia, odbierania rzeczy-
wistości i komunikacji z Tatą w niebie.
Słuchając pierwszej z dwóch zawartych w papie-
rowym kartoniku płyt, możemy uwielbiać Boga ow-
cową parafrazą modlitwy Ojcze nasz, doksologii, ale 
też treściami bardzo życiowymi, o zmaganiu z codziennością i zapraszaniu Boga w każdą kolejną 
przestrzeń życia, żeby przyszedł, przemienił i odnowił swoją łaską.
     Drugim CD ucieszą się szczególnie ci, którzy wypatrywali wersji audio YouTube’owej serii żywe 
Chwały będą mogli wreszcie zapętlić płytę, w odtwarzaczu, czy w ulubionym serwisie streamin-

gowym. Na dokładkę – dwie znane już chwały, które dotychczas nie zostały wydane na płycie.
     OWCA – zespół powstały z potrzeby uwielbienia Boga nową muzyką, który swoją tożsamość odnajduje w biblijnym obrazie owcy, tej co potrzebuje 
Pasterza-Chrystusa i stada-Kościoła.
Korzystając z dużego doświadczenia z różnych przestrzeni muzycznych, chcą tworzyć i wielbić w jakości godnej standardów Królestwa, chwałami 
wyśpiewanymi językiem bliskim, codziennym i zrozumiałym. Na koncie dwie płyty, sesja live, wiele wydarzeń – tych stadionowych i zupełnie małych, 
i marzenia na wiele więcej.

1.  27.11 – niedziela, rozpoczynamy Rekolekcje 
Adwentowe, na każdej Mszy św, nauka, taca na 
Seminarium Duchowne

2.  Okres Adwentu ma podwójny charakter. 
Przygotowuje nas do uroczystości  Narodzenia 
Pańskiego. Wspominając pierwsze przyjście 
Chrystusa, kierujemy nasze dusze ku oczekiwa-
niu jego powtórnego przyjścia. Roraty o g. 7.00, 
dzieci, które nie mogą uczestniczyć, zaprasza-
my w środy i piątki na g. 18.00

3.  28-29.11 – poniedziałek, wtorek, Msze św. 
z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

4. 30.11 – środa, święto św. Andrzeja Apostoła
5.  01.12 – pierwszy czwartek miesiąca, modlimy 

się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o po-
wołania

6.  02.12 – Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 
od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i adoracja do g. 21.00

7.  03.12 – pierwsza sobota miesiąca, wspo-
mnienie św. Franciszka Ksawerego, o g. 17.00 
nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 
Msza św. w intencji wynagradzającej

8.  04.12 – pierwsza niedziela miesiąca, po 
sumie nabożeństwo adoracyjne. Dzień modlitw 
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, 
zbiórka do puszek

OWCA Chwały 2.0   

www.sklepmalak.pl
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CZYTAJ W NUMERZE

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

drugorzędne: codzienne troski, zmartwienia, 
lęki, a także radości, zmysłowe przyjemnoś-
ci, namiętności, pokusy, grzechy. Lekarst-
wem na ten stan jest modlitewne czuwanie: 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli  
pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało 
słabe (Mt 26, 41). Czuwanie jest umiejęt-
nością życia w teraźniejszości. Nie zapom-
inamy o przeszłości, planujemy przyszłość 
ale najważniejsze jest dziś, teraz. Czuwać 
oznacza w sposób mądry i odpowiedzialny 
podejmować dziś  obowiązki, zadania z wi-
arą, że w tym wszystkim jest Bóg i On sam 
nas prowadzi, chce codziennie spotykać się 
z nami i Sam inicjuje te spotkania ale my mu-
simy być gotowi Mu odpowiedzieć. I wtedy 
te codzienne Spotkania z Nim sprawią, że 
Jezus zastanie nas czuwającymi i gotowymi.

Święty Augustyn mówił ”Lękam się 
Chrystusa, który do mnie przychodzi i mija 
mnie, a ja Go nie dostrzegam i On już nig-
dy nie wróci”. Bądźmy odważni w naszych 
decyzjach. Pan stoi u drzwi naszych serc 
i kołacze, czy śpiący obudzą się, usłyszą 
i wyjdą Mu na Spotkanie?

Grażyna Karwowska

i zamki w naszych domach. Mimo, że nie 
spodziewamy się włamania, to jednak bier-
zemy je pod uwagę i dbając o nasze mienie, 
przygotowujemy się na taką ewentualność. 
W tym jesteśmy zapobiegliwi i przewidu-
jący. Czy jednak myślimy dalej niż mówią 
nasze kalendarze, o końcu czasów, który 
może nastąpić dziś albo za kilkaset lat? Czy 
w naszej zabieganej codzienności znajdu-

jemy czas, aby pomyśleć jak stanę przed 
Bogiem, gdy Jezus przyjdzie ponownie 
w chwale? Czy nie przegapię znaków tak 
jak to zrobili wspólcześni Noego lekceważąc 
budowę Arki?

Przypomnienie czasów Noego nie ma 
służyć lękowi, ale ma być zachętą do świ-
adomego czuwania i wytrwałości. Życie nie 
lubi pustki. Kiedy się pojawia, pragnie ją 
czymś zapełnić. Gdy zapominamy o Bogu 
czy też dajemy Mu czas tylko przez godz-
inę w niedzielę, nasze życie zajmą sprawy 

Dzisiaj, jak było za dni No-
ego, ludzie jedzą, piją, wy-
chodzą za mąż lub żenią 

się, niestety bywa, że mężczyz-
na bierze męża a kobieta żonę. 
I również jak wtedy, za czasów 
Noego, są święci czyli oddani Je-
zusowi. Bywa, że jedni i drudzy 
są w jednym domu, przy jednym 
stole. Jeden z nich będzie wzi-
ęty a drugi pozostawiony, gdy 
przyjdzie Jezus Chrystus jako 
Sprawiedliwy Sędzia. W Adwen-
cie oczekujemy przyjścia Chrys-
tusa. Musimy jednak pamiętać, 
że nasz Adwent to całe nasze 
życie. Cały czas oczekujemy 
Chrystusa i dla wielu z nas to 
oczekiwanie nie skończy się wzi-
ęciem czy pozostawieniem, ale 
po prostu naszą śmiercią, której 
czasu też nie znamy. Wszyscy 
wiemy co oznacza dbać o swoje 
ziemskie bezpieczeństwo. Myśląc 
o potencjalnych złodziejach, 
wypadkach, wykupujemy polisy 
ubezpieczeniowe, dbamy o drzwi 

Adwent, czas przygotowania się na przyjście Pana. Chrystus wzywa nas do czujności, gdyż 
nie znamy czasu jego przyjścia. Celem naszego życia jest ciągła gotowość w oczekiwaniu tego 
momentu. Mamy dobrze odczytywać znaki czasu. Przykład Noego, uczy nas wierności Bożemu 
objawieniu. Bóg bowiem nie chce nikogo zgubić, ale pragnie wszystkich doprowadzić do swoje-
go królestwa. Wykorzystujmy dany nam czas na szukanie właściwej drogi.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 2,1-5);  
(Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9);  
(Rz 13,11-14);  
Aklamacja (Ps 85,8);  
(Mt 24,37-44);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Mateusza (24, 73-44) fragment
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A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w cza-
sie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do 
arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie 
z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi 
zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 
wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby wła-
mać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie.

JEZUS MOJĄ POLISĄ NA ŻYCIE

O ZNACZENIU ADWENTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA!
REKOLEKCJE W NASZEJ PARAFII

Ks. Marian Rowicki
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Czy nie przegapię znaków 
tak jak to zrobili wspólcześni 

Noego lekceważąc budowę Arki?
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PROMOCJA LEKTORSKA 
Kard. Kazimierz Nycz włączył do grona 
lektorów 160 kandydatów, którzy przygo-
towywali się do pełnienia tej posługi w cza-
sie 53 edycji rocznego kursu lektorskiego. 
W kursie lektorskim uczestniczą głównie lice-
aliści, ale co roku zgłaszają się również młod-
si i starsi. To często osoby, które już posługują 
w swoich parafiach, ale potrzebują uporząd-
kować wiedzę, dokształcić się. W 2015 roku 
zdarzyła się rekordowa rozpiętość wieku 
między najmłodszym a najstarszym uczestni-
kiem, która wynosiła 66 lat. Najmłodszy miał 
14 a najstarszy 80 lat. Kursy organizowane są 
od 1969 r. Ukończyło je ponad 5 tys. lektorów, 
w tym również kilku z naszej parafii. 

KONKURS PRO-LIFE
Rusza XIX edycja Ogólnopolskiego Kon-
kursu dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie 
bezbronnemu” o nagrodę im. bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. Młodzi ludzie w swoich 
dziełach opowiadają o nowym życiu rozwijają-
cym się pod sercem matki, ale także dotykają 
tych trudnych zagadnień, jak adopcja, śmierć 
bliskich czy aktualne zagadnienia bioetyczne. 
Poruszają odbiorców swoim przekazem, ale 
również formą wykonania. Do tej pory odby-
ło się osiemnaście edycji, na które młodzież 
z całej Polski nadesłała ponad 27 tys. prac. 
Termin upływa 10 lutego 2023 r. Szczegółowe 
informacje na stronie konkurs.pro-life.pl

SZLACHETNA PACZKA

Szlachetna Paczka po raz kolejny wydała 
„Raport o Biedzie”. Zgodnie z przedstawio-
nymi w nim danymi w Polsce poniżej granicy 
skrajnego ubóstwa w 2021 r. żyło 1,6 mln 
osób, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. senio-
rów. Wiele osób mimo pilności, pracy i starań, 
nie jest w stanie wyjść z biedy. „Każdy z nas 
robiąc zakupy, widzi, jak bardzo podrożały 
podstawowe produkty. Często o dużo więcej 
niż kilkanaście procent oficjalnej inflacji GUS. 
Wobec inflacji nie jesteśmy równi - najbar-
dziej boli tych, którzy mają najmniej” - opi-
suje raport. Każdy, kto chciałby wziąć udział 
w Szlachetnej Paczce, która działa już ponad 
20 lat, powinien wejść na stronę www.szla-
chetnapaczka.pl i wybrać rodzinę lub osobę, 
której chce pomóc bądź dokonać darowizny 
na rzecz potrzebujących.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Jak jest dzisiaj? Jakie znaczenie ma Ad-
went dla życia duchowego chrześcijanina 
przełomu wieków i tysiącleci?

Jakie znaczenie ma to adwentowe ocze-
kiwanie dla życia duchowego chrześcijanina?

Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do 
przebudzenia duchowego chrześcijanina. To 
jest dogodny czas do nazwania w sobie pew-
nych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które 
mogły zostać zagłuszone przez sprawy co-
dzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć 
na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli 
tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często 
nie chcemy uwzględniać. 

Jakie zadania ludzie mogliby postawić 
sobie na czas Adwentu?

Jest to swoiste zmaganie się z czasem. 
I można tutaj postawić przed sobą takie zada-
nia, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest 
w tym okresie dokonać oceny wykorzystania 
czasu kończącego się roku kalendarzowego. 
Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym 
roku? Warto zaplanować sobie czas na rok naj-
bliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu 
czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytu-
ację życiową, aby to planowanie odpowiednio 
rozłożyć, z różnymi akcentami, aby zatroszczyć 
się o obecność Boga w swoim życiu. Jest to 
czas aby swoje życie skierować w stronę Boga, 
który przychodzi – jest to swoiste oczekiwanie 
na nadchodzącego wyczekiwanego gościa.

W czasie adwentu powinna dominować ra-
dosna nadzieja. Kościół, bowiem poprzez litur-
gię tego okresu budzi w nas uczucia nadziei, tę-
sknoty i radosnego oczekiwania. Od pierwszej 
niedzieli Adwentu do 16 grudnia akcentowany 
jest eschatologiczny charakter tego okresu. Na-
sze spojrzenie jest skierowane na drugie przyj-
ście Chrystusa w chwale.

Druga część zaczyna się 17 grudnia i koń-
czy w Wigilię Narodzenia Pańskiego. Tutaj głów-
ny akcent liturgii jest położony na pierwsze przyj-
ście Chrystusa w Jego narodzeniu w Betlejem.

 Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źró-
dłem radości. Jakkolwiek przygotowanie na 
przyjście Pana polega na oczekiwaniu i poku-
cie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to 
jednak pokuta jest przepełniona radością. Ad-
went przypomina nam, że całe nasze życie jest 
oczekiwaniem.

Adwent nie ma charakteru pokutnego w ta-
kim samym sensie jak Wielki Post. Jest jednak 
również czasem nawrócenia i pokuty. Teksty 
biblijne czytane w tym okresie wzywają nas 
do pokuty, nawrócenia, odnowy. Adwent jest 
czasem wielkiego oczekiwania na Chrystusa, 

O ZNACZENIU ADWENTU  
W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA!

oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wej-
ście do naszego codziennego życia.

Z roku na rok następuje coraz większa ko-
mercjalizacja świąt Bożego Narodzenia. Już od 
połowy listopada reklamy wzywają nas do zaku-
pów i troski tylko o jeden wymiar przygotowania 
do świąt. Przyzwyczajamy się coraz bardziej 
do tego. Duch adwentu jest duchem nadziei 
i radosnego oczekiwania, ale nie świętowaniem 
z wyprzedzeniem. Nie jest łatwo utrzymać tego 
ducha w obliczu nacisków komercji, które prze-
mieniły tygodnie przed Bożym Narodzeniem 
w istne szaleństwo zakupów i rozrywki. 

DO ADWENTOWYCH ZWYCZAJÓW 
RELIGIJNYCH NALEŻĄ:

Roraty – Tak nazywa się Msza święta ku 
czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiana 
przez cały okres adwentu w dni powszednie. 
Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy 
świętej roratnej sięgają XII wieku. W wieku XVI 
roraty były już znane w całej Polsce. Zapalanie 
świecy roratnej w czasie Mszy świętej roratnej 
– jest ona biała, ozdobiona białą lub niebieską 
wstążką jest symbolem Maryi, która podobnie 
jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, jak 
Ona poprzedziła przyjście Jezusa.

Dobre uczynki adwentowe – Pobożni 
katolicy wiedzieli, że trzeba przed Panem sta-
nąć z dobrymi uczynkami, dlatego starano się 
podczas Adwentu wzajemnie sobie pomagać, 
szczególnie ludziom starszym i biednym. 

Wspólna modlitwa adwentowa – Dawniej 
cały Adwent starano się przeżywać we wspólno-
cie nie tylko rodzinnej, ale też i sąsiedzkiej. Gro-
madzono się by wspólnie odmawiać modlitwę 
różańcową, śpiewać pieśni adwentowe, a także 
pieśni o tematyce obyczajowej, które wzywały 
do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. 

Wieniec adwentowy – Na zielonym wieńcu 
umieszcza się 4 świece. Cała rodzina groma-
dząc się w niedzielny wieczór przy wspólnej mo-
dlitwie zapala kolejne świece jako znak czuwa-
nia i gotowości na przyjście Chrystusa. Wieniec 
adwentowy ustawia się także w kościołach, aby 
przypominał o mijającym czasie adwentu.

Św. Mikołaj – W pierwszej części adwentu, 
6 grudnia przeżywamy wspomnienie św. Miko-
łaja Biskupa, który zasłynął z wielkiej dobroci 
dla potrzebujących. Od wieków trwa tradycja 
obdarowania innych prezentami.

            Adwent to czas, w którym powinniśmy się 
zastanowić nad naszym postępowaniem. Nad 
tym co robimy źle, nad tym czego nie robimy, 
a powinniśmy w imię miłości Boga i bliźniego. 
Właśnie teraz jest na to doskonała okazja.

żródło artykułu: www.kolegiata.kolbuszowa.pl       
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Myślisz, że bycie świętym nie jest 
trendy, bo świętość to przecież jedynie nuda 
i klepanie w kółko różańców? Nawet nie wi-
esz jak bardzo się mylisz. Świętość to szalo-
na gorliwość w wybieraniu najlepszego ży-
cia! To bezczelne stawanie w ostrym świetle, 
zamiast ciągłego chowania się w półmroku. 
To odwaga, której Ci przecież nie brakuje.

Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówi o radze-
niu sobie z kryzysami, powstawaniu z upad-
ków i słabości na Twojej drodze do świętości, 
która jest już naprawdę na wyciągnięcie ręki. 
Wstań i wyrusz razem z nim, bądź radykalny! 
Chciej być święty, by żyć na 100%!

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
www.rtck.pl/sklep

Wstań - ks. Piotr Pawlukiewicz 
Albo będziesz święty, albo będziesz nikim!

Rekolekcje w naszej parafii
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii poprowadzi Ks. Grze-

gorz Pakowski, rezydent parafii pw. Św Szczepana w Raszynie. Wy-
święcony w roku 2019 w Archidiecezji Warszawskiej, przed seminarium 
ukończył studia z hungarystyki oraz prawa i stosunków międzynarodo-
wych. Obecnie studiuje filologię klasyczną na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Z zamiłowania duszpasterz młodzieży, zapalony rowerzysta oraz 
wielbiciel piłki nożnej (wierny kibic swojej rodzimej drużyny - Prusz-
ków-Znicz).

Duchowość dla Warszawy 
O śmierci, przeżywaniu żałoby i życiu wiecznym opowiedzą 

goście listopadowego wykładu z cyklu „Duchowość dla Warsza-
wy”, który wygłoszą: ks. dr Bogdan Kulik MSF oraz dr hab. n. med. 
Jakub Pawlikowski. Spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada 
o godz. 19.00 w auli obok kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmie-
ściu. Organizatorzy wykładu podkreślają, że śmierć wzbudza niepokój, 
a nawet lęk, dotyczący odchodzenia bliskich, a później przeżywania 
czasu żałoby. Nasuwa też pytania: co stanie się z nami w ostatnim mo-
mencie naszego ziemskiego życia? Jak możemy rozmawiać o śmier-
ci? Co wiemy na temat życia wiecznego? Czy współczesna medycyna 
oraz teologia mogą nam pomoc w „oswojeniu” śmierci?


