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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

Człowiek wiary - mimo lęku i wątpliwości, 
przyjął plan Pana Boga. To odwaga, która jest 
łaską. Posłuszeństwo św. Józefa imponuje. 
Przynosi owoce, których potomek Dawida 
nie spodziewałby się w swoich najśmielszych 
oczekiwaniach. Józef przyjął do domu Mary-
ję, a wraz z nią Jezusa – wyczekiwanego od 
wieków przez naród izraelski Mesjasza. Przez 
Maryję do Jezusa. Adwent, czas radosnego 
czuwania, w którym obecnie trwamy, prow-
adzi nas do Jezusa, właśnie przez Maryję. 
Zanim pokłonimy się Dzieciątku Jezus, wpa-
trujemy się w Matkę Zbawiciela, a w dzisie-
jszej Ewangelii również w jego ziemskiego 
ojca – Józefa. 

Dzięki ufności, jaką Józef złożył w Bogu, 
mógł on uczestniczyć w wielkim dziele zbaw-
ienia. My również możemy w pewnym stopniu 
mieć podobne doświadczenie, jeśli pozwo-
limy poprowadzić się naszemu Ojcu, który 
jest w Niebie, jeśli zgodzimy się na Jego plan 
na nasze życie.

Wiola Malan

zimy wiele istotnych powodów, by iść swoją 
drogą. Pan Bóg ma jednak swoje plany wo-
bec każdego z nas. I dla każdego z osobna są 
one najlepsze. Najlepsze, wcale nie oznacza 
najłatwiejsze. Jeśli spojrzymy na historię św. 
Rodziny, zobaczymy jak wiele trudów musiała 
ona pokonać. Ciężka droga do celu, którego 

zza życiowych zakrętów jeszcze nie widać, 
a który znany jest Bogu. Trzeba więc zaufa-
nia, by mimo trudów i przeciwności, podążać 
za wolą Bożą.

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, 
jak mu polecił Anioł Pański.” Rozeznał wolę 
Bożą i ją wykonał – niemalże natychmiast. 

 Św. Józef z dzisiejszej 
Ewangelii może wydawać się 
niektórym z nas szczególnie 
bliski. Zwłaszcza w jednym mo-
mencie. Kiedy chcąc dobrze dla 
Maryi, kombinuje po swojemu. 
Aby uchronić ukochaną przed 
zniesławieniem, postanawia ją 
oddalić. Pomysł Pana Boga na tę 
sytuację był jednak zupełnie inny. 
Co na to św. Józef?

Czasami, często, a może za-
wsze kombinujemy po swojemu. 
Nierzadko jesteśmy bardzo przy-
wiązani do swoich wyobrażeń 
i planów. Pan Bóg dał nam rozum 
i wyobraźnię, więc się nimi posłu-
gujemy. Potrafimy znaleźć rac-
jonalne uzasadnienie dla swoich 
wyborów i poczynań. Historia 
Józefa pokazuje jednak, że można 
inaczej. Można zrezygnować ze 
swojego planowania i zaufać Panu 
Bogu. Nie jest to łatwe, gdy wid-

Radujemy się Bożymi tajemnicami, które nam wybranym, zdecydował się Bóg objawić. Wy-
brał Józefa i Maryję, aby w ich małżeństwie mógł przyjść na świat od dawna wyczekiwany 
Zbawiciel. Emmanuel, Bóg z nami, przychodzi do nas prostą drogą. Dotyka serc zwyczaj-
nych ludzi i otwiera je na rzeczy nadzwyczajne. Bóg widzi inaczej niż człowiek. Znaki Jego 
obecności są widzialne dla wybranych, którzy w zwyczajności życia, potrafią dać czas i miej-
sce Bogu.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 7,10-14); (
Ps 24,1-2,3-4,5-6); 
(Rz 1,1-7); 
Aklamacja (Mt 1,18-24); 
(Mt 1,18-24);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Mateusza (1, 18-24)
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JAK ŚW. JÓZEF… 

„BABY BROKER” NA FORUM FILMÓW NIE-ZWYCZAJNYCH
KTO DAJE PREZENTY?

Ks. Marian Rowicki
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Można zrezygnować  
ze swojego planowania  

i zaufać Panu Bogu. Nie jest to 
łatwe, gdy widzimy wiele istotnych  
powodów, by iść swoją drogą.  
Pan Bóg ma jednak swoje plany 
wobec każdego z nas.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw 
nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 
Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: 
„Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie.
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APEL O NOWĄ ENCYKLIKĘ 
Teoria gender poważnie zaprzecza naturze 
człowieka i ma ogromne konsekwencje dla 
głoszenia podstaw wiary chrześcijańskiej 
poprzez podważanie roli ojca, matki, mał-
żeństwa oraz relacji między dziećmi i ro-
dzicami. Wskazuje na to prymas Holandii, 
podkreślając, że pilnie potrzebny jest doku-
ment jasno określający wizję Kościoła katolic-
kiego w tej sprawie. Hierarcha proponuje tutaj 
papieską encyklikę. Kard. Willem Eijk rozma-
wiał już z papieżem Franciszkiem w czasie 
wizyty ad limina holenderskiego episkopatu 
i złożył w tej sprawie formalny wniosek w Dy-
kasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Teraz 
o wspomnianych kwestiach pisze w liście 
otwartym. Wskazuje w nim, że o potrzebie wy-
dania takiego tekstu słyszy od wielu wiernych, 
kapłanów i biskupów z licznych krajów świata.

PAPIEŻ DLA UKRAINY 
 „Chciałbym nieco zwrócić uwagę na zbli-
żające się święta Bożego Narodzenia, rów-
nież na świętowanie. Miło obchodzić Święta, 
ale obniżmy trochę poziom wydatków świą-
tecznych, zorganizujmy skromniejsze Boże 
Narodzenie, ze skromniejszymi prezentami. 
Wyślijmy to, co zaoszczędzimy narodowi 
ukraińskiemu, który jest w potrzebie, tak bar-
dzo cierpią, chodzą głodni i marzną, i jakże 
wielu umiera, bo w pobliżu nie ma lekarzy 
i pielęgniarek... Uczyńmy dla nich ten konkret-
ny gest” – zaapelował Ojciec Święty.

NAJWIĘKSZA PIELGRZYMKA 
Święto Matki Bożej z Guadalupe – 12 
grudnia przyciągnęło w tym roku ogrom-
ne tłumy wiernych do Jej sanktuarium 
w Mieście Meksyku. Na największe na świe-
cie katolickie święto pielgrzymkowe w dniach 
8-12 grudnia przybyło 11 mln ludzi. Pielgrzy-
mi z całego kraju dotarli do stolicy pieszo, 
autobusami i mikrobusami. Wielu przyniosło 
figury, obrazy, krzyże i flagi, wielu wchodziło 
do bazyliki na kolanach lub czołgając się, aby 
okazać swoje oddanie lub wdzięczność Matce 
Boskiej. Nocowali w przyniesionych ze sobą 
namiotach, na ulicy lub na dużym placu przy 
Sanktuarium. Władze podkreśliły „wzorowe 
zachowanie” gości, dzięki czemu nie doszło 
do poważniejszych incydentów.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

„Baby Broker” na Forum  
Filmów Nie-Zwyczajnych

Katolickie Centrum Kultury Dobre Miej-
sce oraz Akademia Katolicka w Warszawie 
zapraszają na kolejny pokaz z cyklu kina 
dyskusyjnego „Forum Filmów Nie-Zwy-
czajnych”.  Spotkanie filmowe tradycyjnie 
poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, fil-
moznawca, teolog duchowości oraz wykła-
dowca AKW. Zapraszamy serdecznie!

„Baby Broker” opowiada o niespodzie-
wanej i wyjątkowej podróży grupy ludzi 
połączonych przez okno życia. Sang-hyun 
i Dong-soo potajemnie wykradają niemowlę 
z okna życia. Jednak matka dziecka – So-
-young – wraca po nie i cała trójka wyrusza 
w nieplanowaną podróż, aby znaleźć dla 
chłopca nowych rodziców.

W miarę rozwoju historii śledzimy proces 
tworzenia się bliskości między ludźmi, któ-
rzy sami w życiu wiele wycierpieli. Sang-hyun 
w sprytny sposób usprawiedliwia swój czyn jako 
wielkoduszne działanie w celu znalezienia dla 
dziecka nowej rodziny, która zapewni mu dobre 
wychowanie. Dong-soo sam dorastał w sierociń-
cu i doskonale rozumie ból bycia porzuconym. 
Jest jeszcze So-young, która zostawiła dziecko 
w oknie życia, ale wróciła po nie następnego dnia, 
żeby je odzyskać.

Spotkanie tych osób nie było planowane, 
jednak podczas wspólnej podróży wytwarza się 
między nimi bliska więź, kiedy przeżywają do-
świadczenia podobne do tych, które codziennie 
spotyka każda rodzina. W tym samym czasie 
dwie policjantki – detektyw Su-jin i detektyw Lee 
– podążają ich tropem, co jest źródłem dodatko-
wego napięcia w tej opowieści. Ostatecznie same 
przyłączają się do tej niecodziennej podróży. 

Reżyserem filmu jest Hirokazu Kore-eda, 
który zyskał uznanie międzynarodowej widowni 

dzięki filmom takim jak „Jak ojciec i syn”, który 
zdobył Nagrodę Jury na 66. Festiwalu Filmo-
wym w Cannes w 2013 roku, czy też „Złodzie-
jaszki”, który zdobył Złotą Palmę na 71. Festiwa-
lu Filmowym w Cannes w 2018 roku. Kierując 
swoje spojrzenie na marginalizowanych i po-
zbawionych ochrony ludzi, reżyser powraca po 
trzyletniej przerwie z filmem „Baby Broker”. Ta 
opowieść - przekraczająca bariery językowe 
i kulturowe, z pewnością poruszy serca widzów 
na całym świecie.

Hirokazu Kore-eda wpadł na pomysł filmu 
„Baby Broker” ponad sześć lat temu. Film ten 
mógł zostać zrealizowany dzięki firmie produ-
cenckiej Zip Cinema, która cieszy się ogromnymi 
sukcesami, oraz dzięki ekipie filmowej złożonej 
z najlepszych koreańskich twórców. Kore-eda od 
dawna chciał zrealizować jakiś projekt z koreań-
skimi aktorami. Po wielu wizytach w Korei oraz 
rozmowach on-line powstał bardziej szczegóło-
wy i możliwy do zrealizowania konspekt.

Warte odnotowania jest to, że materiał 
został w całości nakręcony w Korei, wyłącznie 
z udziałem koreańskich aktorów oraz ekipy fil-
mowej. Warto też dodać, że w projekcie wzięli 
udział światowej sławy koreańscy twórcy, tacy 
jak operator Hong Kyung Pyo, scenograf Lee 
Mok Won, kompozytor Jung Jae II oraz ko-
stiumografka Choi Se Yeon, dzięki którym „Baby 
Broker” nabrał bardziej realistycznego i szcze-
rego wyrazu.

„Baby Broker” Data: 19.02.202 r. godz.: 16:00.
Miejsce: Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B.
Bilety - w cenie 15/18 zł dostępne on-line  
na Evenea KUP BILET a także stacjonarnie  
godzinę przed wydarzeniem (KASA BILETOWA 
w Informacji w wejściu B)

www.dobremiejsce.org
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św. Mikołaj
– W Mikołaja już nie wierzę – oświadczył 
dostojnym tonem nasz 9-latek – a na Dzie-
ciątku, hmmm, przeprowadzę mały ekspe-
ryment.
– Jakiż to?
– Jak prezenty będą zimne, to znaczy, 
że faktycznie Dzieciątko wchodzi przez 
okno, które otwieracie, a jeśli będą ciepłe 
– to sama rozumiesz, że to ty. No bo komu 
chciałoby się wkładać prezenty do lodówki, 
żeby je zzimnić, zanim trafią pod choinkę?

 
– Jak to się stało, że w tym roku również 
„zostałaś” Maryją? – zapytała mama.
– Byłam NAJLEPSZA – nieskromnie wyja-
śniła 5-letnia aktorka.
– Nieładnie tak mówić, córeczko…
– Mamo, a dlaczego Pan Bóg wybrał wła-
śnie Maryję? – prowokacyjnie zapytała 
dziewczynka.
– Bo była bardzo grzeczna: cicha i pokorna 
– powiedziała mama.
– Eee tam, mamooo, nic nie rozumiesz??? 
Maryja była najlepsza!
– W pewnym sensie…
– Przecież gdyby Maryja nie była najlepsza, 
Pan Bóg nie wybrałby jej na mamę małego 
Jezuska! To takie proste, mamooo…

– Zosia zobaczyła mróz za oknem i błyska-
wicznie zdecydowała:
– No ta ja odlatuję do ciepłych krajów?
– Jak to tak?
– W ostateczności – możecie się ze mną 
zabrać…

Spisała Bożena Ptaś 
TAKRODZINIE, Z ŻYCIA RODZINY, NR 12 

(90) GRUDZIEŃ 2014

Kilka lat temu moja córka usłyszała historię 
o biskupie Mikołaju, który rozdawał prezenty, 
pomagał ubogim i nie szukał rozgłosu. Lenusia 
zapytała mnie wówczas: „Mamuń, czy ty mnie 
okłamujesz i mówisz, że święty Mikołaj daje 
nam prezenty?”. 

Odpowiedziałam córce, że Mikołaj jest 
świętym, mieszka w niebie, ale ma swoich 
pomocników, i rodzice, którzy kochają swoje 
dzieci, mogą być jego pomocnikami. Od tam-
tej pory moje córki z radością rozmawiają 
ze sobą, że ja i mój mąż jesteśmy dobrymi 
pomocnikami, bo prezenty są na czas, i to 
te wymarzone.

Słyszałam od niektórych rodziców rady, 
żeby nie dawać dzieciom podarków w tym 
dniu, bo i tak mają wszystko. Ale przecież w ten 
sposób nasze maluchy uczą się, że obdaro-
wywanie innych jest źródłem uciechy. Cieszy 
się, czasem nawet bardziej od obdarowanego, 
osoba spełniająca czyjeś życzenie-marzenie.

Praktykuję zwyczaj, że dzieciom bez okazji 
bardzo rzadko kupuję zabawki lub inne „zbyt-
ki”, ale 6 grudnia jest szczególny i wyczekiwa-
ny przez cały rok. Tylko w liście do św. Mikołaja 
mogą zażyczyć sobie wymarzonej zabawki lub 
ubrania. Ja długo przygotowuję się do tego 
dnia. Często sama dzieciom podpowiadam, 
sugeruję rodzaj prezentu albo... zniechęcam 
je, jeżeli cena jest wysoka. Najstarsza córka 
dostała w zeszłym roku walizkę z miłą niespo-
dzianką w środku, bo w wakacje planowała 
wyjazd na obóz sportowy.  

Zwykle umawiam się z dziećmi, że mogą 
poprosić o trzy rzeczy, ale ich prośby muszą 
być wcześniej zaakceptowane.

Jeżeli wiem, że coś jest za drogie, mówię: 
„Proszę o zachowanie granic rozsądku, Miko-
łaj daje prezenty wielu dzieciom. Nie można 
przesadzać” albo „Przykro mi, na to nie ma 
miejsca w domu” lub: „Nie możesz poprosić 
o żywego kotka, bo byłby smutny, czekając 
tylko na ciebie”.

Dzieci, prosząc o trzy rzeczy, wiedzą, że 
jedna może być z kategorii „droga”, np. większy 
zestaw klocków Lego. Druga rzecz to drobny 
dodatek, a trzecie życzenie to zazwyczaj jakieś 
słodycze, których też nie kupuję często.  Oczy-
wiście córkom mówię, że listy trafiły we wła-

KTO DAJE PREZENTY?

ściwe miejsce, a sama ukrywam je w teczce. 
Chciałabym w przyszłości, kiedy dzieci będą 
już całkiem dorosłe, przy okazji świąt Bożego 
Narodzenia pokazać im te listy i… przeczytać. 
Takie rodzinne historie i tradycje zawsze mnie 
wzruszają. 

Tyle o prezentach na 6 grudnia, które w nocy 
zanosimy z mężem po cichu do pokoju dzieci, 
aby rano usłyszeć okrzyki radości. Kładziemy 
je obok albo nawet do ich łóżek. Rano dzieci 
wołają: „Mamusiu, tatusiu, przyszedł już święty 
Mikołaj!”.

W Boże Narodzenie również obdarowujemy 
się upominkami. Tu dowolność jest większa. 
Mają to być fajne, przydatne rzeczy w rozsądnej 
cenie. Pod choinką bywa hulajnoga, znajdzie 
się dobrej jakości zestaw pisaków czy sukienka, 
o którą prosiła kiedyś Jagódka w sklepie. Rów-
nież ładne przybory szkolne czy ciepła pidżama 
cieszą nasze dzieci. 

A co cieszy dorosłych? Są ludzie, które 
nie chcą prezentów, ale cenią sobie przygo-
dę i szalone chwile. Kobietę ucieszy bilet do 
SPA, a mężczyznę może wstęp na gokarty. 
A może jakiś kurs lub karnet na siłownię, basen 
lub masaż? Dzisiaj dorośli cieszą się z takich 
prezentów jak: książka, wizyta u kosmetycz-
ki czy relaksujący masaż. Nie musimy na siłę  
kupować dla kogoś podarunku, ale prosimy 
o wskazówki, co może sprawić radość bliskiej 
nam osobie.

Moje dzieci pytają mnie czasem: „Co cię, 
mamusiu, ucieszy poza tym, że będziemy 
grzeczne?” Odpowiadam np. Adusi: „Ty tak pięk-
nie malujesz, proszę cię o obrazek przygotowa-
ny własnoręcznie”. Lubię dostawać symboliczne 
prezenty, np. smaczną czekoladę z migdałami 
i do tego aniołka, koraliki na rękę lub serwetę. 
Cieszą mnie radość, okrzyki dzieci, dla których 
prezenty są szczególnie ważne. 

Podarki są miłym dodatkiem, uzupełniają-
cym świąteczną atmosferę, ale najważniejsze 
jest to, że jesteśmy w komplecie. Wspaniałym 
prezentem dla mnie jest uśmiech na twarzy 
męża, przytulenie i czas, który mi daje. Cieszę 
się, gdy widzę wzruszonych rodziców składają-
cych sobie życzenia. Radujmy się razem z Na-
rodzenia Pana Jezusa i świętujmy nasze rodzin-
ne spotkanie! Życzę wszystkim Czytelnikom 
wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, pełnych 
miłości i dobroci :).

Agnieszka Skrzypek
TAKRODZINIE, NR 12 (126) GRUDZIEŃ 2017

Podarki są miłym dodat-
kiem, uzupełniającym 

świąteczną atmosferę,  
ale najważniejsze jest to,  
że jesteśmy w komplecie.

Moje dzieci już w wakacje zaczynają rozmowy na temat listu do św. Miko-
łaja. Zdarza się, że we wrześniu listy są już napisane.
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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.

Światowej sławy włoski tenor Andrea Bocelli opublikował niedawno wspólnie ze swo-
imi dziećmi świąteczny album z okazji Bożego Narodzenia. 

Inspiracją do nagrania był w znacznej mierze papież Franciszek i jego nauczanie. „Łączę się 
z papieskim nauczaniem o rodzinie”, powiedział Bocelli i ubolewał, że rodzina, najważniejsza 
komórka społeczeństwa, jest dziś „atakowana ze wszystkich stron”. Przyznał, że najważnie-
jszym momentem święta jest ten, kiedy wraz z całą rodziną idą na świąteczną Mszę św.

1.  18.12 – niedziela, w przedsionku kościoła 
opłatki i sianko na stół wigilijny. Przy ołtarzu 
można składać dar serca dla potrzebujących

2.  22 - 23.12 – czwartek, piątek, po Mszy św. 
wieczornej wystawienie Najświętszego  
Sakramentu do prywatnej adoracji  
i możliwość spowiedzi.

3.  24.12 – sobota, Wigilia Bożego Narodzenia, 
Msze św. 7.00, 24.00; nie ma Mszy św.  
o g. 18.00; zachęcamy do wstrzemięźliwości 

od pokarmów mięsnych. Przed pasterką 
23.30 Liturgia godzin i śpiewanie kolęd;  
po pasterce podzielimy się opłatkiem.  
Taca z Pasterki na Dom Samotnej Matki.

4.  25.12 – niedziela, Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego.

5.  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim,  
którzy w minionym tygodniu przyjęli Wizytę  
Duszpasterską.

Bocelli:  
świąteczny album


