
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mó-
wisz od siebie, czy też inni powiedziel i ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród
Twój i arcykapłani wydal i mi Ciebie. Coś uczynił?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest
z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi bi l iby się, abym nie został
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc
jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przysze-
dłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Jezus Król jest wolny od egoizmu i chęci panowania nad innymi. Miejscem Jego królo-
wania jest krzyż, na którym unicestwia On pychę, władzę, egoizm i próżność. Ten Król
ukazuje w sobie człowieka prawdziwie wolnego, w którym objawia się jedynie słuszny
obraz Boga. WNim stajemy się uczestnikami królestwa, które nie jest z tego świata.

zy patrząc na to, co dzieje się wo-
kół, miałeś kiedyś wrażenie, jakbyś

był z innego świata? Może czułeś, że inni
patrzą na ciebie co najmniej jak na kosmi-
tę, kiedy podczas rozmowy ze znajomymi
odważyłeś się powiedzieć, że każde życie
pochodzi od Boga i nie wolno zabijać nie-
narodzonych? Może w domu, jak zaczy-
nasz mówić o Bogu, to nie chcą cię
słuchać? Jeśl i tak, to dobry znak. Dobry dla
ciebie, ale czy dla innych?

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, że
Królestwo Boże rządzi się innymi zasada-
mi. Zasadami, które okazują się trudne do
przyjęcia dla tych, co są przeniknięci tym
światem. Kiedy patrzymy na scenę sądu
Jezusa przed Piłatem nietrudno wyobrazić
sobie i dzisiaj podobne sytuacje. Właściwie,
nie trzeba ich sobie wyobrażać, wystarczy
poczytać np. o Mary Wagner – niezłomnej
kobiecie, Kanadyjce, która z uporem od 1 8
lat stara się odwodzić kobiety od aborcj i .
Robi to w ten sposób, że pod kl inikami
aborcyjnymi wręcza przychodzącym tam
przyszłym matkom białe róże i ulotki, znie-
chęcając je do podjętej już decyzj i . Za swo-
ją działalność już wielokrotnie stawała

przed sądem i odsiadywała w więzieniu ko-
lejne wyroki, przez sędziego nazwana „se-
ryjną przestępczynią”. Ta młoda kobieta
nieustannie daje świadectwo, że jest inny
świat, że są Boże przykazania, których nie
wolno łamać.

Pewnie nie każdego stać na taki hero-
izm, ale jednak każdy z nas jest powołany
do tego, żeby dawać świadectwo. Dawać
świadectwo prawdzie, której my chrześcija-
nie stal iśmy się depozytariuszami. Bieda
dzisiejszego świata ma swoje źródło w od-
rzuceniu Prawdy, jaką jest Jezus Chrystus.
Historia się powtarza… Tak było bl isko dwa
tysiące lat temu, tak jest i dzisiaj . Ale tak jak
wtedy apostołowie obdarzeni Duchem
Świętym ruszyl i w świat, aby głosić dobra
nowinę, tak i my jesteśmy dzisiaj do tego
wezwani. Może nie wszyscy aż na krańce
świata, ale na pewno do naszych domów,
znajomych, środowisk pracy… W  oczeki-
waniu na powtórne przyjście Chrystusa,
nie możemy marnować czasu, bo też ni-
gdy nie wiadomo, ile nam go zostało.

Postępujący relatywizm moralny zakła-
da, że nie ma wartości uniwersalnych,
a więc prawda też jest względna – każdy

ma swoją prawdę, każdy ma swój punkt wi-
dzenia, każdy ma prawo do swojego zdania
jakiekolwiek by ono nie było. Dyskusyjne
staje się to, kiedy zaczyna się życie, od kie-
dy zaczyna się człowiek, itd. i i tp. Wobec
tego potrzeba świadectwa, które właśnie
my chrześcijanie mamy dawać. A nie jest to
łatwe i samemu praktycznie niemożliwe.
Dlatego też trzeba otwierać się na Ducha
Świętego, na jego dary, aby stawać się po-
kornymi sługami i głosicielami Prawdy.
I trzeba być przygotowanym na odrzucenie,
osamotnienie, ironiczne uśmiechy, ale też
wtedy jak nigdy można poczuć szczególną
bliskość Chrystusa. Swoją postawą można
czynić świat lepszym - czy nie warto? Spro-
wadzać niebo na ziemię… W cichości, ła-
godności, pokorze - jak Król Wszechświata,
czasami przyjmując krzyż. To zadanie
współczesnego apostoła. Chyba że wybiorę
święty spokój, czyl i jedną z szatańskich po-
kus – nie wychylać się, nie narażać… żeby
tylko nie cierpieć.

Wiola Malan

NUMER 305 • Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata • 25 Listopada 201 8 r.

SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Jana (1 8, 33b-37)

CZYTAJ W NUMERZE

WSPÓLNOTOWE REKOLEKCJE
POZNAJEMY DEKANAT LASECKI CZ.2

Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 305

CZYTANIA NIEDZIELNE:
DN 7,1 3-1 4;
PS 93,1 .2.5;
AP 1 ,5-8;
MK 11 ,1 0;
J 1 8,33b-37

Ż
Y
Ć
S
Ł
O
W
E
M
B
O
Ż
Y
M

Królestwo nie z  tego świata …

1 . 25.11 - niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata;
- po Mszy św. o g. 1 0.30 warsztaty plastyczne
dla dzieci;
- po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu;
- odpust zupełny za publ iczne odmówienie aktu
poświęcenia;
- odnowienie Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla Polski.

2. 27.11 - wtorek, PWT w Warszawie, zaprasza na
wykład otwarty, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”
Zatytułowany: Czymożliwe są cuda wXXI wieku?

3. 30.11 - piątek, święto św. Andrzeja Apostoła
4. 01 .1 2 - pierwsza sobota miesiąca,

- g. 1 7.00 nabożeństwo I sobót,
- g. 1 8.00 Msza św. w intencj i wynagradzającej.

5. 02.1 2 - pierwsza niedziela Adwentu;
- rozpoczynamy Rekolekcje;
- taca na Seminarium Duchowne.

6. Przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w ramach
Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej, działa
Ośrodek Mediacj i INIGO zajmujący się pomocą
rodzinom w kryzysie. Zapisy na konsultację
mediacyjne tel. : 797 002 584

7. W dniach 7-9.1 2 - rekolekcje dla związków
cywilnych, bl iższe informacje na tabl icy ogłoszeń.

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne
tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.
I   NABOŻEŃSTWA

Niedziele i święta

9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Dla młodzieży, przez młodzież, o  młodzieży,
czyli przedstawienie „K.O.S.T.K.A.”
Młodzież z naszej parafi i miała niepowtarzalną okazję uczestniczyć w widowisku sceniczno- multime-
dialnym o partonie polskiej młodzieży św. Stanisławie Kostce. Sztukę przygotowała młodzież z Grodzi-
ska Mazowieckiego z grupy akademickiej o tajemniczej nazwie „Klema”. Pokaz odbył się w sali
widowiskowej Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parcela. Przesłaniem tego teatru jest ewangel izacja
przez sztukę. Podziękowanie dla aktorów za przybl iżenie nam sylwetki tego 1 8- letniego świętego.
Dla tych, którzy nie byl i - spektakl można obejrzeć na https://akademicka.mbnp.waw.pl/index.php/sztu-
ka-k-o-s-t-k-a-201 8/ choć to nie to samo jak na żywo.
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Wideo-Papież
Po raz pierwszy w  historii, orędzie papie-
skie do młodych z  okazji Światowych Dni
Młodzieży zostało opublikowane w  formie
wideoklipu. W blisko czterominutowym filmie
Franciszek przypomina młodym ludziom, także
niewierzącym, że ich gotowość służenia innym
to „siła, która może przemienić świat” i zachęca
ich by real izowali ją wsłuchując się w to, czego
oczekuje od nich Bóg. Jak wyjaśnia komunikat
prasowy Stol icy Apostolskiej , to m. in. odpo-
wiedź na prośbę, która wybrzmiała przy okazji
Synodu Biskupów i przygotowań do niego, by
szukać nowych i adekwatnych sposobów ko-
munikacj i z młodymi ludźmi. Wideokl ip z papie-
skim przemówieniem ilustrowany jest ujęciami
ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
i zdjęciami z rozmaitych wydarzeń z udziałem
młodych katol ików na całym świecie.

Nowe Centrum Zdrowia
Psychicznego
Dzięki wsparciu funduszy europejskich, mi-
nisterstwa i   Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego uruchomione zostało
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicz-
nego dla Dzieci i   Młodzieży na warszaw-
skich Bielanach. W listopadzie skorzystało
z jego poradnictwa już ponad 200 rodzin. Pod-
stawowe zadania centrum to m. in. : prowadze-
nie całodobowej infol ini i dla pacjentów, pomoc
doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzien-
na; tworzenie zespołów mobilnych; zintegrowa-
ne świadczenia społeczne, np. pomoc
w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy po-
moc mieszkaniowa; działania profi laktyczne
i edukacyjne, w tym szkolenia dla lekarzy, księ-
ży, pol icj i , sądów, pracowników pomocy spo-
łecznej w zakresie rozpoznawania objawów
kryzysu psychicznego.

Główna choinka świata
Kilka dni temu bożonarodzeniowa choinka
stanęła na Placu św. Piotra w  Watykanie.
Specjalny dźwig pomógł ustawić ponad
20-metrowy świerk obok bożonarodzenio-
wej szopki, która w  tym roku będzie wyko-
nana z  piasku. Zwyczaj budowania szopek
z piasku pochodzi z Jesolo koło Wenecji .
Konstrukcja w formie płaskorzeźby będzie
miała 1 6 metrów długości, 5 metrów wysoko-
ści. Rzymianie zastanawiają się czy przetrwa
padające ostatnio deszcze.Tradycyjnie papież
przychodzi do szopki w wieczór sylwestrowy
po modlitwie na zakończenie roku kalenda-
rzowego. Zarówno choinka, jak i szopka po-
zostaną na Placu św. Piotra do 1 3 stycznia –
do niedziel i Chrztu Pańskiego.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

dniach 1 5-1 8 l istopada wspólnota neo-
katechumenalna z naszej parafi i
uczestniczyła w rekolekcjach początku

roku l iturgicznego. Jest już tradycją, że na całym
świecie każda wspólnota Drogi Neokatechume-
nalnej raz w roku odbywa takie trzydniowe reko-
lekcje zwane konwiwencją.

Jest to czas modlitwy, słuchania katechez,
rozważania Pisma Świętego oraz celebrowania
wspólnych Liturgi i - czas, który przybl iża do Bo-
ga i do siebie nawzajem. Czas, w którym odkry-
wamy jak Pan Bóg poprzez Słowo oświetla
nasze życie, jak mówi do nas. Słuchal iśmy kate-
chez opartych na Listach Pawłowych: do Rzy-
mian, do Galatów i do Efezjan.

Jest to również czas nawrócenia i pokuty, co
umożliwia udział w Liturgi i pokutnej. Piękna Li-
turgia Eucharysti i odprawiona przez proboszcza
księdza Mariana i wspólne poranne Laudesy (Li-
turgia godzin) zanurzały nas w atmosferze mo-
dl itwy. Był czas na dzielenie się doświadczeniem
działania Pana Boga w życiu każdego z nas. Był
też czas na wspólną agapę (słowo agape ozna-
cza miłość między braćmi oraz wspólny posiłek
spożywany przez członków wspólnoty).

W czasie naszych rekolekcj i przypomniel i-
śmy sobie także historię Drogi Neokatechume-
nalnej. W tym roku bowiem przypada 50-lecie
powstania pierwszych wspólnot w Rzymie. Kilka

osób z naszej wspólnoty uczestniczyło w wyda-
rzeniu, jakie miało miejsce 5 maja tego roku
w Rzymie na Tor Vergatta. Było to spotkanie
około 200 000 osób ze wspólnot neokatechume-
nalnych z całego świata z papieżem Francisz-
kiem. Z Polski było około 8 tysięcy wiernych.
Obejrzel iśmy fi lm dokumentujący to spotkanie
i przemówienie Papieża oraz posłuchal iśmy
świadectw uczestników.
Był to dobry czas dla naszej wspólnoty.

Rekolekcje odbyły się w przepięknym, nie-
dawno otwartym ośrodku rekolekcyjno-konferen-
cyjnym Centrum Misj i Afrykańskich w Borzęcinie
Dużym. W ciągu tych kilku dni udało nam się le-
piej poznać dyrektora ośrodka - księdza Grzego-
rza Kucharskiego, z którym przeprowadzil iśmy
wiele ciekawych rozmów, zarówno o ośrodku jak
i o misjach SMA. Okazało się, że mamy wiele
wspólnych tematów, szczególnie tych dotyczą-
cych ewangelizacj i , która jest jednym z chary-
zmatów Drogi Neokatechumenalnej. Bracia
z Neokatechumenatu odczuwający powołanie są
posyłani w świat jako wędrowni ewangel izatorzy.
Posyłane są także całe rodziny, a nawet całe
wspólnoty do miejsc, gdzie o Panu Bogu nie sły-
szano lub nie chce się już słyszeć.

Artur Druzd

Zaproszenie
do teatru

Jak co roku, wybieram się na
przedstawienie teatralne do na-
szego seminarium. Mam zare-
zerwowanych 20 miejsc.
Termin:
niedziela 9 grudnia godz. 1 9.30.
Zapisy u ks. Pawła.
Więcej informacji o sztuce w linku
https://www.wmsd.waw.pl/sztuka-slodycz/
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POZNAJEMY DEKANAT LASECKI CZ.2
a sobotniej zbiórce ministrantów wybra-
l iśmy się, by kontynuować pielgrzymo-
wanie po naszym dekanacie. Cel był

ambitny, był to Zaborów kościół pod wezwaniem
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oddalony
od naszej parafi i o ok 1 5 km. Niestety 1 9.X padał
deszcz, więc zmieni l iśmy plany i ostatecznie do-
tarl iśmy do najbardziej znanego, pięknego i naj-
bl iższego kościoła, a mianowicie do Starych
Babic. Wiele osób zna ten kościół m. in. dlatego,
że część parafian 20 lat temu należała właśnie
do tej parafi i , wiele osób ma pochowanych bl i-
skich na cmentarzu w Starych Babicach, wielu
parafian chodziło do szkoły przy ul. Polnej i miel i
możl iwość poznania tego kościoła choćby pod-
czas szkolnych rekolekcj i . Ale duża część na-
szych obecnych parafian jest napływowa,

więc usłyszą
o tym kościele
po raz pierw-
szy.
Od pani Barba-
ry, gospodyni,
otrzymaliśmy
pęk ogromnych
starych kluczy,
odnalezienie
odpowiedniego
z nich było nie-
złym wyzwa-
niem. Po kilku
próbach we-

szl iśmy do świątyni, która zrobiła na ministran-
tach ogromne wrażenie. Piękny, odnowiony,
barokowy kościół.
Oto ki lka informacji historycznych o tym kościele
pobrane ze strony parafialnej.

Parafia Babice erygowana została prawdo-
podobnie już w XIII lub XIV w. Pierwszy kościół
drewniany pw. Wniebowzięcia NMP wspomnia-
ny jest w  aktach już w  1 428 r. Historia obec-
nego zaś kościoła sięga roku 1 728, kiedy to
właściciele majątku Babice Jan Szembek kanc-
lerz koronny i Ewa z Leszczyńskich ufundowali
kościół o długości 36 i szerokości 20 łokci. Ko-
ściół był murowany, pokryty dachówką z ka-
mienną posadzką. Konsekracj i tej świątyni
dokonał 24 l istopada 1 754 r. Książę Antoni
Ostrowski biskup Inflandzki. Parafia l iczyła wte-
dy ok. 3000 osób. Niestety bieg czasu sprawił,
że kościół ten już w XIX w. wymagał gruntowne-
go remontu. Poza tym parafia powiększyła się
do ok. 5000 osób. Te okoliczności sprawiły, że
Ks. Władysław Taczanowski powziął myśl po-
większenia i rozbudowania kościoła.

Trudność w real izacj i tego przedsięwzięcia
stanowił fakt, że Babice leżały na przedpolu forty-
fikacj i twierdzy Warszawa i władze carskie nawet
nie chciały słyszeć o  budowie. Stąd też prośba

Ks. Taczanowskiego do komendanta fortecy
o pozwolenie na budowę pozostała bez skutku.
Mimo odmowy ówczesny Proboszcz nie zrezy-
gnował ze starań udając się osobiście do gene-
rała gubernatora księcia Aleksandra Imeretyńskiego
- znanego ze złagodzenia kursu wobec Polaków.
Proboszcz wyjednał u niego w maju 1 898 r. po-
zwolenie na rozbudowę istniejącej świątyni. Pra-
wie nowa świątynia o 3 nawach budowana była
według planu budowniczego Józefa Dziekoń-
skiego. Budowlę znacznie powiększono, dodając

jej dwie nawy boczne, transept i nowe prezbiterium.
Z pierwotnej fasady pozostała trudna do wyod-
rębnienia zaledwie część środkowa.
Całość utrzymana jest w duchu architektury ba-
rokowej. Obszerne wnętrze budowli już od wej-
ścia wywiera olbrzymie wrażenie. Budowę
zakończono w 1 902 r. , kiedy to Ksiądz prałat Le-
opold Łyszkowski dokonał poświecenia ołtarza
wielkiego. W latach 1 922-23, gdy proboszczem
był Ks. Bernard Jarzębski dobudowano wieżę.
26 października 1 930 r. Biskup Stanisław Gall , bi-
skup polowy wojsk polskich dokonał konsekracj i
wspaniale dokończonej i odnowionej świątyni.
Bieg czasu oraz działania wojenne dokonały po-
ważnych zniszczeń świątyni. Po wojnie w r. 1 948

staraniem Ks. prob.
Jana Machnikow-
skiego ufundowa-
no nowe dzwony
(poprzednie zosta-
ły zabrane przez
Niemców).
W 1 954 r. natomiast
założono instalację
elektryczną.
Za czasów Ks. prob.
Stanisława Skrzy-
dlaka założono cen-
tralne ogrzewanie
(1 965). W latach 80-
tych staraniem Ks.
prob. Mariana Ku-

zalskiego kościół został po-
kryty miedzianą blachą
i pomalowany. Sprawiono
też 40 nowych, dębowych
ławek oraz 42 głosowe
elektroniczne organy. Sta-
raniem Księdza Proboszcza
Jana Szubki dokończono re-
mont plebanii , powiększony
i ogrodzony został nowym
parkanem cmentarz, w Ka-
pl icy MB założono witraż,
odnowiono stacje Drogi
Krzyżowej, namalowano
obraz Matki Bożej Różań-
cowej, Św. Rodziny i Miło-
sierdzia Bożego.

Dokonano przebudowy
całego prezbiterium fundując nowy marmurowy
ołtarz, którego poświęcenia dokonał w 1 994 r.
J. Em. Józef Kard. Glemp, Prymas Polski.

W roku 1 999 odremontowano i pomalowano
całą elewację zewnętrzną oraz wnętrze kościoła.
Dnia 7 l istopada 1 999 r. Ks. Prymas dokonał in-
stalacj i relikwi św. Kingi przywiezionych ze Sta-
rego Sącza. Ukończone też zostały prace przy
renowacji i złoceniach wszystkich ołtarzy, ambo-
ny, chrzcielnicy, bocznej kapl icy, zakrysti i oraz
remont i pozłocenie piszczałkowych organów,
a także restauracja nagrobków znajdujących się
przy kościele. Zakupiono też nowe żyrandole
oraz ławki. W zakrysti i położono nową posadzkę
oraz zakupiono nowe meble. Wokół kościoła po-
łożono nową kostkę oraz posadzono szereg no-
wych krzewów, kwiatów i niskopiennej zieleni.
W 2003 r. rozpoczęto budowę nowego domu pa-
rafialnego - zakończono w 2006 roku.

Zapraszamy by samem zobaczyć sąsiednie
kościoły, niech inspiracją do tego będą nasze ar-
tykuły. Może warto jak my, zrobić to na rowerze.
Na razie zawiesimy nasze wycieczki czekając na
cieplejszy okres. Zachęcam by odwiedzić stronę
FB – zamieści l iśmy tam więcej zdjęć.

ks. Paweł Paliga
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