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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

ca i mściwa sprawiedliwość ludzka. Jest to 
Boża sprawiedliwość. Jak zatem człowiek ma 
postępować według boskiej sprawiedliwości? 
Jest przecież tylko człowiekiem, nie Bogiem. 
Jezus przyszedł na świat i dał nam przykład 
postępowania według Bożej sprawiedliwości. 
Bóg stając się człowiekiem pokazał nam, że 
jest to możliwe. Dał wzór, przykład i nauczył 
nas postępowania według jego zamysłu. Zos-
tawił nam swoje Słowo w Piśmie Świętym. 
Wsłuchując się w Jego Słowo możemy 
nauczyć się postępowania według Bożej 
sprawiedliwości. By łatwiej nam było ją zro-
zumieć i według niej postępować została ona 
określona mianem „miłosierdzie”.

Człowiek postępujący według miłosierdzia 
wypełnia powołanie otrzymane na chrzcie. 
Postępuje jak prawdziwe dziecko Boże. Każ-
dego Ojciec wzywa do takiego postępowan-
ia, do ustępowania w miłosiernej sprawiedli-
wości, do bycia „tym dzieckiem umiłowanym, 
w którym ma upodobanie”. Przecież 
„miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem”.

kl. Łukasz Bladosz

zadość. Trzeba jednak pamiętać, że jest to 
Boża sprawiedliwość. Nie ułomna, kalkulują-

 „Jezus mu odpowiedział: 
«Ustąp teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedli-
we».” O jak trudno jest ustąpić! 
Przecież my zawsze wiemy co 
jest lepsze, co bardziej słuszne, 
co bardziej na miejscu, co wypada 
a co nie. Doskonale zawsze wie-
my wszystko najlepiej. Przecież 
to ja mam zawsze rację a, cytu-
jąc stary dobry polski film, „moja 
racja jest bardziej mojsza niż 
twojsza”. A Chrystus dzisiaj mówi 
do „największego z urodzonych 
z niewiasty” «ustąp». Czy Jan 
Chrzciciel nie wiedział? Nie miał 
racji? Był w błędzie? Nie. Jan po-
trzebował chrztu Ducha Świętego, 
chrztu ognia od Chrystusa. Z resz-
tą niedługo po tym wydarzeniu 
przyjął chrzest krwi oddając życie 
w męczeńskiej śmierci. Dzisiaj Je-
zus i Jan uczą nas ustępowania. 
Ustąpić, bo tak się godzi. Ustąpić, 
by wypełnić to co jest sprawiedli-
we. By sprawiedliwości stało się 

Jezus Chrystus, wypełniając wolę Ojca, wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie 
grzech ludzkości. Otwiera się nad Nim niebo, Bóg Ojciec potwierdza wybranie, dając Ducha 
Świętego. Rozpoczynają się dzieje nowej ludzkości, która obmyta Krwią Chrystusa jest za-
proszona do uczestnictwa w Jego chwale. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 42, 1-4. 6-7);  
(Ps 29 (28), 1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10);  
(Dz 10, 34-38); Aklamacja (Mk 9, 7);  
(Mt 3, 13-17);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  
wg św. Mateusza (3. 13-17)
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„USTĄP TERAZ, BO TAK GODZI SIĘ NAM WYPEŁNIĆ  
WSZYSTKO, CO SPRAWIEDLIWE”

NAJSTARSZY PAPIEŻ
RODZIC KUMPLEM?

Ks. Marian Rowicki
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Dzisiaj Jezus i Jan uczą nas 
ustępowania. Ustąpić, bo tak 

się godzi. Ustąpić, by wypełnić to  
co jest sprawiedliwe. By sprawiedli-
wości stało się zadość. Trzeba jed-
nak pamiętać, że jest to Boża spra-
wiedliwość. Nie ułomna, kalkulująca 
i mściwa sprawiedliwość ludzka. 
Jest to Boża sprawiedliwość. 

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja po-
trzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu 
odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 
A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie».



TYGODNIK PARAFIALNY NR 493

PRAWDZIWE LEKI 
OD MĘDRCÓW 
Złoto, kadzidło i mirra to dary, które według 
tradycji przynieśli Trzej Królowie nowona-
rodzonemu Dzieciątku Jezus do żłóbka. 
– Obok złota, również kadzidło i mirra są cen-
nymi substancjami – powiedziała aromatera-
peutka Esther Bauer dla „Münchner Abendze-
itung”. – Kadzidło było czystym lekarstwem. 
Żywica pozyskiwana z drzewa Boswellia była 

niezwykle cenna, ponieważ w czasach, kiedy 
nie znano jeszcze antybiotyków i maści leczą-
cych rany, miała działanie odkażające, prze-
ciwzapalne. Jednocześnie zapach kadzidła 
ma działanie podnoszące na duchu, dlatego 
tak dobrze pasuje do nabożeństwa w kościele 
– wyjaśniła ekspertka. – Być może Dzieciątko 
Jezus otrzymało od swojej matki olejek mir-
rowy, aby ułatwić ząbkowanie. W tym czasie 
mirrę stosowano również do balsamowania 
zmarłych. Dziś ten silnie przeciwwirusowy 
olejek może pomóc w bardzo prozaicznych 
dolegliwościach, takich jak problemy z prosta-
tą, infekcje grypopodobne, stopa sportowca 
czy infekcje dziąseł. Jest to po prostu „balsam 
dla duszy” – dodała rozmówczyni. 

OKUP ZA DZIECIĄTKO  
W miejscowości Barbera del Valles w Hisz-
panii w nocy 28 grudnia złodzieje skradli 
Dzieciątko Jezus z szopki na wolnym po-
wietrzu. W nagraniu wideo w mediach spo-
łecznościowych sprawcy z zamaskowanymi 

twarzami i zniekształconymi głosami zażądali 
10 000 euro okupu za cenną figurkę. Nie była 
to pierwsza kradzież figurki z szopki na placu 
przed kościołem. Dzieciątko Jezus już skra-
dziono w 2005 roku, ale po pewnym czasie 
się odnalazło. Dlatego postawiono, że teraz 
każdego wieczora o godz. 22.00 będzie za-
bierane przez policję na komendę i umiesz-
czane w żłóbku o 6.00 rano. 

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

NAJSTARSZY PAPIEŻ
Zmarły 31 grudnia papież-senior Bene-

dykt XVI był najstarszym wiekiem biskupem 
Rzymu, gdyż w chwili śmierci liczył 95 lat,  
8 miesięcy i 15 dni. Przed nim najstarszym 
papieżem był panujący w latach 1878-1903 

Leon XIII, który zmarł w wieku 93 lat, 4 miesięcy  
i 18 dni. Pozostaje on nadal najstarszym papie-
żem, który zmarł jako czynny następca św. Piotra. 
Określenie dokładnego wieku wszystkich papieży 
jest niemożliwe, gdyż z pierwszego tysiąclecia na 
ogół brak jest dokładnych danych o wielu z nich, 
często nie są znane nawet ogólne wiadomości 
o ich życiu, a tym bardziej o ich wieku w chwili 
wyboru i zgonu. Średnia długość życia ludzi ży-
jących w dawnych wiekach była jednak znacznie 
mniejsza niż w naszych czasach, toteż można 
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że 
dane, jakimi rozporządzamy są miarodajne dla 
całej historii Kościoła. Po dwóch wspomnianych 
papieżach naszych czasów najstarszym następ-
cą św. Piotra był prawdopodobnie Celestyn III, 
który zmarł w 1198 w wieku ok. 93 lat. Również 
ponad 90 lat żył Bonifacy VI – papież z 896 roku 
(niewykluczone, że zmarł otruty).
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Wydawałoby się, że wszyscy są szczęśli-
wi, ale czy na pewno? Nieraz nastolatki czują 
się niezręcznie, gdy rodzice próbują zacho-
wywać się tak jak one, uważają, że to niena-
turalne, np. czterdziestoletnia mama kupująca 
sobie bluzki w sklepie dla nastolatków. Dzieci, 
nawet jeśli nie potrafią tego jasno określić, chcą, 
żeby rodzic zachowywał się w „dorosły sposób”. 
Mają wobec niego oczekiwania inne niż wobec 
swoich kolegów. 

BŁOGOSŁAWIONA  
NIEWIEDZA

Kumpel to ktoś, z kim rozmawia się 
o wszystkim. Natomiast gdyby rodzic chciał mó-
wić dziecku o wszystkich swoich sprawach, ob-
ciążałby je zbytnio, na siłę próbował z niego zro-
bić dorosłego. Dziecko musiałoby radzić sobie 
z problemami, które je przerastają. Oczywiście 
nie znaczy to, że o kłopotach dotyczących całej 

rodziny nie należy dzieciom mówić. Należy, ale 
niekoniecznie o wszystkich, i na takim poziomie, 
na jakim mogą to przyjąć i zrozumieć. Niewie-
dza o problemach dorosłych pozwala dzieciom 
cieszyć się dzieciństwem, nie powoduje w nich 
skrępowania. To oczywiście działa w obie strony. 
Rodzic nie musi wiedzieć o wszystkim, co doty-
czy jego dziecka, ma ono prawo do sekretów, 
prywatności, spraw, którymi podzieli się z przy-
jacielem-rówieśnikiem.

KUMPEL NIE STAWIA  
WYMAGAŃ

Kumpel to ktoś, kto raczej rzadko sta-
wia jakieś wymagania. Rodzic, który chce 
być kumplem, będzie stosował wychowanie 
bezstresowe, które może być ucieczką od od-
powie-dzialności lub obojętnością w stosunku 
do dziecka. Nie da się wychować pociechy 
bez zakazów i nakazów. W końcu, jeśli na 
kimś nam zależy, to nie jest nam obojętne, co 

RODZIC KUMPLEM?

robi, i jeśli uważamy, że dane działanie może 
mu zaszkodzić, mówimy mu o tym, nawet go 
karzemy. Jeśli natomiast „równy” rodzic pozwala 
dziecku na wszystko, to przekazuje mu komuni-
kat: „Nie interesuje mnie, co się z tobą stanie”. 
Prędzej czy później ktoś nauczy dziecko, że nie 
może robić wszystkiego, co chce, tyle że wtedy 
ta nauka może być bardzo bolesna. Jeśli więc 
rodzic chce, by jego dziecko było przygotowane 
do stawienia czoła problemom, które spotkają 
je w dorosłym życiu, musi stawiać mu mądre 
wymagania i określać granice dopuszczalnego 
i niedopuszczalnego zachowania.

Dziecko do prawidłowego rozwoju psychofi-
zycznego potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. 
A owo poczucie jest zależne właśnie od tego, 
w jaki sposób rodzic pojmuje i wypełnia swoją 
rolę. Dzięki temu, że rodzic jest dorosły, opiekuje 
się swoją pociechą, ma więcej praw i obowiąz-
ków, może być postrzegany i traktowany jako 
ten, który w razie potrzeby pomoże dziecku. 
Wielu wydaje się to dziwne, ale poczucie bezpie-
czeństwa jest budowane również przez stawia-
nie jasnych granic, czyli zachowanie, które nie 
ma nic wspólnego z byciem kumplem. Dziecko, 
które wie, czego po rodzicu może się spo-
dziewać, jakie zachowania są chwalone, a ja-
kie ganione, ma stały grunt pod nogami, jego 
świat dzięki temu porządkuje się.

ZAUFANIE I WSPARCIE
Rodzic nie powinien być kumplem, ale 

powinien być kimś w rodzaju przyjaciela. 
Dziś niektórzy mylą pochlebców z przyjaciółmi 
i otaczają się ludźmi, którzy ich ciągle chwalą 
i mówią im same miłe rzeczy, niezależnie od ich 
postępowania. Rodzic powinien zrobić wszystko, 
by dziecko uwierzyło, że może na nim polegać 
i mu zaufać. Ważne jest zarówno dotrzymywanie 
danego słowa, umiejętność przepraszania, jak 
i zainteresowanie tym, co jego latorośl robi, prze-
żywa, jak reaguje na różne zdarzenia. Jeśli intere-
sujemy się dzieckiem, ono to doceni i odwdzięczy 
się zwierzeniami, zaufa nam. Gdy wpadnie w kło-
poty, przyjdzie do nas po radę. Wszak nie chodzi 
o to, by być kumplem, ale mamą i tatą, którzy 
nie zawiodą, są zawsze i zawsze kochają.

Krzysztof Pilch, TAKRODZINIE, NR 10, X 2013

Dziecko, które wie,  
czego po rodzicu może się 

spodziewać, jakie zachowania 
są chwalone, a jakie ganione, 
ma stały grunt pod nogami, jego 
świat dzięki temu porządkuje się.

PISMO ŚWIĘTE
Syr 6, 2-4
Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz,
abyś jak bawół nie był [nimi] miotany.
Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz
i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo.
Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył,
i uczyni go uciechą dla wrogów.

J 15, 12-15
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przy-
jaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przy-
kazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa 
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego.

Magisterium Kościoła Katolickiego
Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia 
wytrwałość w trudnościach i stałość kontynuacji 
dobra. Umacnia postanowienie opierania się 
pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu 
moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwy-
ciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, 
do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. 
Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z ży-
cia w obronie słusznej sprawy. „Pan, moja moc 
i pieśń” (Ps 118, 14). „Na świecie doznacie uci-
sku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” 
(J 16, 33). KKK 1808

Ojcostwo Boże jest źródłem ojcostwa ludz-
kiego; jest podstawą czci rodziców. Szacunek 
dzieci – niepełnoletnich lub dorosłych – dla ojca 
i matki karmi się naturalnym uczuciem zrodzo-
nym z łączącej ich więzi. Tego szacunku doma-
ga się przykazanie Boże. KKK 2214

Refleksja
Jaka jest rola ojca? Ma ochraniać i bronić, 
stąd potrzeba jego męstwa i odwagi, żeby 
rodzina czuła się bezpiecznie wobec wszel-
kich zagrożeń. Czy nie mamy do czynienia 
z kryzysem ojcostwa? Czy nie od tego zaczy-
nają się zapaść i załamanie rodziny, kryzys war-
tości i autorytetu, łącznie z brakiem odpowie-
dzialności i zamknięciem na miłość małżeńską, 
rodzinną, która nieodzownie jest związana z po-
święceniem, wyrzeczeniem i ofiarą? Męstwo to 
oczywiście cnota, którą człowiek nabywa jako 
pewną moralną sprawność. Już starożytny filo-
zof Cycero powiadał, iż owa cnota pozwala na 
„stawianie czoła niebezpieczeństwom i znosze-
nie cierpień”. Mówiąc językiem współczesnym, 
należy „wytrzymać napór zła”. Na odpowiedzial-
ności i trosce, obronie i odwadze aż po goto-
wość oddania swego życia buduje się rola ojca 
rodziny, na wzór bezinteresownej miłości Boga 
Ojca do każdego człowieka. Do tego potrzeba 
niezwykłej odwagi, która oznacza gotowość 
na wszystko, wbrew wszelkiemu tchórzostwu 
i ucieczce, pokusie rezygnacji, które są zaprze-
czeniem męstwa i oznaczają zniekształcenie 
męskości i ojcostwa. O dobro trzeba walczyć, 
a do tego potrzeba odwagi.
ks. Radosław Góralski, TAKRODZINIE, NR 12, XII 2014
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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.

Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce oraz Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza-
ją na kolejny pokaz z cyklu kina dyskusyjnego “Forum Filmów Nie-Zwyczajnych”.  Spotkanie 
filmowe tradycyjnie poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, filmoznawca, teolog duchowości 
oraz wykładowca AKW. Zapraszamy serdecznie!

“Johnny” to głęboka i inspirująca opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka. A także 
o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie 
podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.

Film Daniela Jaroszka to oparta na 
prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z pers-
pektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który 
nie miał łatwego startu w życiu. Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok 
sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. 
Jana Kaczkowskiego. 

Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntown-
ików, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości 
i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humo-
ru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem 
swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie...

1. 08.01 – niedziela, święto Chrztu Pańskiego
2.  09.01 – poniedziałek, rozpoczyna się okres 

zwykły w Kościele, charakteryzujący się 
wspomnieniem misterium Chrystusa w pełni

3.  13.01 – piątek, o g. 18.00 modlimy się  
w intencji KŻR

4.  15.01 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie dzieci przygotowujących się do  
I Komunii św. 

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

6.  Wizyta Duszpasterska: 
Pn. 09.01 – Kopernika, Sienkiewicza 
Wt. 10.01 – Chopina, P. Skargi 
Śr. 11.01 – Długa, Zielna 
Cz. 12.01 – Wysoka, Jasna, Niska, Mała 
Pt. 13.01 – Mickiewicza, Topolowa 
Sb. 14.01 – Warszawska Jasińskiego  
i Łaszczyńskiego

Kolędę rozpoczynamy o g. 17.00,  
w sobotę o g. 11.00

„Johnny” na Forum Filmów Nie-Zwyczajnych

www.dobremiejsce.org


