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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

Wszyscy wiemy, że na-
sze życie na tej zie-
mi nie będzie trwało 
wieczne, ale również 

każdego wieczoru spodziewamy 
się, że raczej na pewno obudzimy 
się następnego ranka. Kiedyś, za 
wiele lat, gdy będziemy starzy, 
schorowani, może być inaczej ale 
jeszcze nie teraz. Teraz mamy 
wiele projektów i często  planując 
następne czynności zapominamy 
dodać „Jeżeli Pan zechce, i bę-
dziemy żyli, zrobimy to lub owo” 
Jk 4,15b. Dzisiejsza Ewangelia 
przypomina nam, że powinniśmy 
być gotowi na spotkanie z Chry-
stusem w każdej chwili. Kiedy to 
się stanie? Nie wiemy. Niektórzy 
z nas, być może, doczekają po-
wtórnego przyjścia Jezusa tu na 
ziemi. Dla innych będzie to mo-
ment śmierci. Ale Jezus zachęca 
nas do życia w czujności a znie-
chęca do spekulacji i wyznacza-
nia terminów Apokalipsy. A ponie-
waż właśnie zaczyna się Adwent 
czyli czas oczekiwania - może to 

dobry moment na zastanowienie się czy je-
steśmy gotowi na spotkanie z Bogiem? Czy 
przypadkiem nie jesteśmy tymi, którzy śpią? 
Spać to znaczy traktować swoje życie na 
ziemii jako cel a nie środek do zdobycia celu. 
Bo prawdziwe życie dopiero na nas czeka 

a tutaj jedynie przygotowujemy się do niego. 
Nie jest łatwo tak myśleć. Dobrze znamy to 
tu i teraz a co będzie potem? Pamiętajmy, że 
Pan Bóg zostawił nam środki, abyśmy choć 
trochę mogli poznać Niebo i zakochać się 
w Nim. A więc Kościół i Jego nauka, Pismo 
Święte, różne wspólnoty na terenie Kościoła. 
To dużo, tylko czy chcemy z tego korzystać? 
Bez solidnego korzystania z tych środków 
nasze oczekiwanie na powtórne przyjście 
Jezusa nie będzie radosne i skuteczne.
 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia wy-
raźnie dwie postawy ludzi wobec końca 
świata. Pierwsza to „trwoga narodów bezrad-
nych wobec szumu morza i jego nawałnicy”; 

„ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwa-
niu wydarzeń zagrażających ziemi”. Dla tych 
ludzi to trudny do wytrzymania czas, poczu-
cie, że wszystko nieuchronnie się kończy i to 
nie po ich myśli. Ale jest też postawa druga: 
„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie du-
cha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się 
wasze odkupienie”. Dla tych, którzy przyjmą 
taką postawę, to przede wszystkim czas, gdy 
„ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego 
na obłoku z wielką mocą i chwałą”. 
Bardzo bym chciała być w tej drugiej grupie 
czyli tych, dla których koniec jest prawdzi-
wym początkiem? I dla nich są praktyczne 
rady zarówno w Ewangeli jak i w liście do 
Tesaloniczan. Rady Chrystusa są dwie. 
Pierwsza mówi o tym, czego mamy się 
wystrzegać: „Uważajcie na siebie, aby wa-
sze serca nie były ociężałe wskutek obżar-
stwa, pijaństwa i trosk doczesnych”; druga 
– o tym, co należy robić: „Czuwajcie więc 
i módlcie się w każdym czasie, abyście mo-
gli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastą-
pić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 
Wypełnienia tego życzę z całego serca so-
bie i Wam wszystkim.

Grażyna Karwowska

Pan Bóg jest lojalny względem ludzi, swoich dzieci. Uświadamia nas o śmierci, przemijaniu na-
szego życia, zbliżającym się przyjściu Chrystusa. Wskazuje na znaki czasu, które przywołują nas 
do troski o budowanie naszego życia w oparciu o prawdziwe wartości. Pragnie bowiem, abyśmy 
odnaleźli drogę prowadzącą do Jego królestwa.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Jr 33,14-16); 
(Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14); 
(1 Tes 3,12-4,2); (Ps 85,8); 
(Łk 21,25-28.34-36);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (21, 25-28.34-36) fragment

NUMER 306 • Pierwsza Niedziela Adwentu • 2.grudnia 2018 r.

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec 
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń za-
grażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowie-
czego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierz-
cie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie». Uważajcie na siebie, 
aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 
ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, 
którzy mieszkają na całej ziemi. 

Bądźmy gotowi

JAK DODAĆ SMAKU ADWENTOWYM CZEKOLADKOM?
NAJLEPSZY PREZENT DLA NASZEGO DZIECKA

Pamiętajmy, że Pan Bóg 
zostawił nam środki, 

abyśmy choć trochę mogli 
poznać Niebo i zakochać się  
w Nim.
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JAK DODAĆ SMAKU  
ADWENTOWYM CZEKOLADKOM? WARSZTATOW0 NA PLEBANII 

W ostatnią niedzielę dzieci wraz z rodzicami 
przygotowywały wieńce adwentowe z masy 
solnej. Powstały wspaniałe dzieła.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Adwent to czas szczególny, czas ocze-
kiwania na narodzenie Pana Jezusa, 
czas przypomnienia, że Pan Bóg dał 

nam, ludziom, swego jedynego Syna. Jest to 
jednak również czas, kiedy jesteśmy zalewani 
obrazami przystrojonych choinek, eleganckich 
strojów w odcieniach czerwieni i złota oraz 
przytłoczeni presją kupowania prezentów. 
Trudno więc nam czasem skupić się w Adwen-
cie na tym, co jest w nim najważniejsze.
Jednym z nieodłącznych elementów adwen-
towego krajobrazu są kalendarze adwentowe 
z czekoladkami, które w słodki sposób pozwa-
lają dzieciom (i nie tylko) odliczać dni do Naro-
dzenia Pańskiego. Tradycja owego kalendarza 
ma już ponad 200 lat, choć pierwotnie odlicza-
nie miało charakter zapalania codziennie jed-
nej świecy, bądź wieszania jednego obrazka 
związanego tematyką ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Produkcję kalendarzy z czeko-
ladkami rozpoczął w 1930 roku Gerhard Lang. 
Podobno jako dziecko mały Gerhard zamęczał 
mamę, nie mogąc doczekać się świąt, dlate-
go upiekła ona podłużne biszkopty i pozwo-
liła chłopcu zjadać jeden dziennie. Pomysł 
okazał się strzałem w dziesiątkę, natomiast 
przyczynił się jednocześnie do komercjalizacji 
kalendarza i, jak sami możemy to odczuć dziś, 
zagubienia gdzieś po drodze idei rozważania 
tajemnicy Narodzenia Pańskiego.
Kalendarz adwentowy mimo wszystko ma 
w sobie ogromny potencjał i tylko od nas za-
leży, w jaki sposób go wykorzystamy. Kilka 
lat temu za sprawą rady znajomej osoby oraz 
artykułu w Gościu Niedzielnym postanowiłam 
zmienić w naszym domu zasady funkcjonowa-
nia kalendarza. Czekoladki pozostały, ale by je 
dostać, dzieci każdego dnia Adwentu musiały 
wykonać określone zadania. Model ten przy-
pomina trochę grę komputerową, w której za 
wykonanie „questa” dostajemy nagrodę, nic 
więc dziwnego, że pomysł od razu trafił w gu-
sta młodych odbiorców. W pierwszym roku 
nasze dzieci m.in. przygotowywały szopkę, 
wieszały w tatą karmnik dla ptaków, piekły 
z mamą pierniczki i wykonywały ozdoby cho-
inkowe.
Zadania powinny być dopasowane do wieku 
dzieci i ich możliwości i nie powinny być zbyt 
wymagające, tym bardziej że wykonanie więk-
szości z nich przypada na dni w ciągu tygo-
dnia, gdy nasze pociechy są w szkole bądź 
przedszkolu i bywa, iż trudno jest wygospoda-
rować nawet spokojne pół godziny. Dlatego np. 
wspomniana szopka robiona była przez kilka 
dni (jednego wykonywały budynek, kolejnego 
robiły zwierzątka, jeszcze kolejnego pasterzy, 

a potem dopiero Maryję, Józefa i małego Pana 
Jezusa). W zadania można też wpleść czynno-
ści, które przed każdym Bożym Narodzeniem 
i tak wykonujemy, np. pomoc przy porządkach, 
gotowaniu, bądź dekorowaniu mieszkania czy 
choinki. 
W zeszłym roku, gdy dzieci były już starsze, 
ułożyłam również zadania, które pozwala-
ły nam bezpośrednio rozważać wydarzenia 
prowadzące do i związane z samym Bożym 
Narodzeniem, tj. Zwiastowanie. Jednego dnia 
przy wieczornej modlitwie czytaliśmy frag-
ment z Pisma Świętego, drugiego dnia dzieci 
wykonywały rysunek obrazujący ten fragment, 
a trzeciego modliliśmy się dziesiątką różańca, 
która również do tego fragmentu się odnosiła. 
Mieliśmy też zadanie uczestniczenia w poran-
nych Roratach, co było trudne logistycznie 
dla całej rodziny, ale udało nam się. Jednym 
z moich ulubionych zadań jest jednak to, które 
wszyscy w rodzinie dostajemy 6 grudnia, czyli 
w Mikołajki. Przygotowuję koperty z imieniem 
każdej osoby i każdy z nas wkłada w nie kar-
teczkę, która zaczyna się od „Bardzo Ci dzię-
kuję za…” albo „Najbardziej cenię w Tobie…” 
dla wszystkich członków rodziny. Wieczorem 
każdy dostaje taki cudowny prezent, który 
trudno jest nawet porównać z jakimkolwiek po-
darunkiem nabytym w sklepie.
W ciągu ostatniego tygodnia moje dzieci py-
tały mnie kilkakrotnie o to, kiedy zaczyna się 
Adwent. Czas ten stał się dla nich równie cu-
downy, jak samo Boże Narodzenie i wyczekują 
go równie mocno. Jeśli ktoś chciałby poczytać 
więcej o historii kalendarza adwentowego, 
pokusić się o samodzielne jego wykonanie 
lub znaleźć pomysły na więcej zadań, warto 
poczytać następujące strony:
https://dziecisawazne.pl/historia-kalendarza-
-adwentowego/
http://latorosle.pl/strefa-dziecka/40-zadan-do-
-kalendarza-adwentowego/

Ania Rzeźnik
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Każdy z nas rodziców pragnie dla 
swojego dziecka wszystkiego co 
najlepsze. Niestety żyjemy w świecie 
skażonym grzechem. Każdego dnia 

nasze dzieci narażone są na różne, niezliczo-
ne niebezpieczeństwa. Ponadto sami nieraz 
jesteśmy powodem ich problemów i nieszczę-
ścia. Jako rodzice popełniliśmy i pewnie jesz-
cze popełnimy niejeden błąd wychowawczy… 
Czy możemy uchronić nasze dzieci? Sami na 
pewno nie. 
 Kilka lat temu usłyszałam o cudownym 
dziele – Róża Różańcowa Rodziców za dzie-
ci. Nie miałam żadnych wątpliwości, aby się 
do niego przyłączyć. Postanowiłam zgro-
madzić 20 osób spośród rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Dzięki pomocy Maryi udało mi 
się zorganizować trzy Róże Różańcowe Ro-
dziców. Róża Różańcowa Rodziców to grupa 
rodziców, która stanowi pewnego rodzaju 
małą wspólnotę modlitwy. W tej wspólnocie 
poszczególne intencje stają się wspólne.  
Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę 
różańca, rozważa sobie przypisana tajemnicę 
różańcową. W ten sposób codziennie za każ-
de z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony 
jest cały różaniec. Czyż to nie cudowne?! 
Codziennie tak wiele osób modli się za 
moje córki! 
 Dziś w Polsce zarejestrowane są już 
4 224 Róże Rodziców. Na stronie www.roza-
niecrodzicow.pl możemy przeczytać piękne 

świadectwa osób, które doświadczyły na-
prawdę cudownego działania tej modlitwy. 
Zachęcam do przeczytania…
 Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia. 
Szukamy prezentu dla naszego dziecka: 
kolejna zabawka, tablet, telefon…. Możemy 
ofiarować im coś znacznie więcej niż dobra 
materialne. Jestem przekonana, że najlep-
szym prezentem, jaki możemy ofiarować na-
szym dzieciom, jest postanowienie codzien-
nej modlitwy różańcowej. A najlepsza Matka 
będzie miała je w swojej opiece. Róża bardzo 
w tym pomaga. Co więcej możemy mieć uf-
ność, że aż 20 osób każdego dnia modli 
się razem z nami. Świadomość tej wspólnej 
modlitwy i niezachwianej opieki Matki Bożej 
nad dzieckiem daje rodzicowi spokój i często 
uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeń-
stwo teraz i w przyszłości.
 Czy Ty też chcesz podarować swoim 
dzieciom taki prezent? Jeśli tak, zapraszam 
Cię w sobotę 8 grudnia w Uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-
ny na Eucharystię w intencji dzieci objętych 
modlitwą w Różach, które są zarejestrowane 
w naszej parafii.  Po Eucharystii odpowiem na 
pytania i mam głęboką, że powstanie nowa 
Róża Rodziców, w którą będziesz mógł/mogła 
się włączyć. 
 Niech pomocą w podjęciu się tego zobo-
wiązania albo inaczej – przyjęcia tego pięk-
nego daru i wiernego trwania w tej modlitwie 

będzie wezwanie św. Jana Pawła II z listu 
apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi 
Panny z 2002 roku skierowane do wszystkich 
biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych: 

„Czymś pięknym i owocnym jest także powie-
rzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci.  
...Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej 
jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od 
najmłodszych lat (...) stanowi pomoc ducho-
wą, której nie należy lekceważyć”.
 Więcej informacji na temat dzieła Różań-
ca Rodziców znajdziesz na stronie: www.ro-
zaniecrodzicow.pl

K.Segeth-Boniecka

NAJLEPSZY PREZENT  
DLA NASZEGO DZIECKA

JAK DODAĆ SMAKU  
ADWENTOWYM CZEKOLADKOM? 

Jestem przekonana, że 
najlepszym prezentem, 

jaki możemy ofiarować naszym 
dzieciom, jest postanowienie co-
dziennej modlitwy różańcowej. 

SZTUKA W SEMINARIUM
Wspomnienie „Augustyna”
 Gdy rok temu wybieraliśmy się do semi-
narium na przedstawienie Augustyn, byłem 
niezmiernie ciekaw co zostanie pokazane 
z życia tego świętego. Ostatecznie okazało 
się, że Augustyn w nowoczesnej odsłonie jest 
pracownikiem działu marketingu, który siedzi 
wieczorami i buszuje po sieci w poszukiwaniu 
interesujących treści, często o zabarwieniu 
humorystycznym lub po prostu uroczych kot-
ków na fejsie.
 Gdybym miał próbować ocenić to przed-
stawienie, to z całą pewnością odniósłbym się 
do rozbudowanych treści muzycznych oraz 
narastającego dylematu dotyczącego sposo-
bu życia. Sztuka ta świetnie oddaje standardy 
współczesnego życia. Sam się jeszcze dzisiaj 
zastanawiam, czy ja też nie wpadłem przy-
padkiem w podobne nawyki Augustyniańskie, 
jak te ze spektaklu. 

 Co roku, autorami sztuki są seminarzyści 
z trzeciego roku, którzy zbierają fundusze na 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jeszcze dzisiaj 
żałuję, że nie wybrałem się na przedstawienie 
przygotowane między innymi przez mojego 
kolegę z lat licealnych, ale jeszcze wtedy 
nie wiedziałem, że jest kilka terminów wysta-
wiania sztuki, i odpuściłem sobie, bo miałem 
wówczas coś ważnego do zrobienia, na po-
czątku grudnia. Akurat tego dnia, co do któ-
rego usłyszałem rzeczony termin spektaklu. 
Szkoda, że nie widziałem wówczas o pozo-
stałych terminach…
„Słodycz”
 W tym roku przygotowywana sztuka ma 
być adaptacją poezji Cypriana K. Norwida i od-
powiadać na pytanie: w jaki sposób pomimo 
trudów,  problemów, i zmartwień wierzyć i trwać 
przy Nauczycielu? Przy poszukiwaniu tytułowej 
Słodyczy, utożsamianej najpewniej z Łaską 

Bożą, podjęta zostanie najpewniej próba uka-
zania sposobów uwodzenia człowieka przez 
Kusiciela z Raju oraz walki z pokusami.
 Nie znam scenariusza, ale sądząc po źró-
dle, z którego zaczerpnęli, spodziewam się cał-
kiem zakręconej sztuki, wartej obejrzenia. Także 
niezmiernie jestem ciekaw, jakie pokusy przed-
stawią nasi klerycy z seminarium. Czy sposób 
przedstawienia pokus spowoduje, że widownia 
będzie czuła te pokusy na własnej skórze? Czy 
klerycy będą w stanie wcielić się skutecznie 
w rolę Kusiciela, czy jednak poprzestaną na 
pełnym odwzorowaniu wnętrza głównego boha-
tera? Przyjdź i zobacz!
 Jest wiele terminów przedstawiania tej 
sztuki, a ks. Paweł zaprasza nas 9 grudnia, 
abyśmy grupą się razem z Nim wybrali. Nie 
możesz 9 grudnia? Wybierz inny termin. 
Wszystkie są widoczne na plakacie. Ja już 
nie mogę się doczekać!

Grzegorz Otczyk
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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

1.  02.12 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie 
adoracja Najświętszego Sakramentu, Adwent, 
okres pobożnego oczekiwania uroczystości 
Narodzenia Pańskiego oraz Jego powtórnego 
przyjścia. Rozpoczynamy Rekolekcje  
Adwentowe, które poprowadzi ks. dr Krzysz-
tof Kowalik, wykładowca WSD w Kaliszu.  
W prezbiterium jest kosz, do którego możemy 
wkładać dar serca dla potrzebujących naszej 
parafii. Taca na Seminarium Duchowne; 
błogosławimy opłatek na stół wigilijny.

2.  03.12 - poniedziałek, wspomnienie św. Fran-
ciszka Ksawerego, rozpoczynamy roraty  
o g. 7.00, rekolekcje, Msza św. z nauką g.: 
9.30, 18.00, 20.00.

3.  04.12 - wtorek, rekolekcje, Msza św. z nauką 
o g. 9.30, 18.00, 20.00

4.  06.12 - czwartek, wspomnienie św. Mikołaja, 
pierwszy czwartek miesiąca o g. 18.00 modli-
my się za wspólnotę Krwi Chrystusa  
i o powołania.

5.  07.12 - pierwszy piątek miesiąca, wspomnie-
nie św. Ambrożego, spowiedź od g. 17.30,  
po Mszy św. wieczornej nabożeństwo  
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, adoracja 
do g. 21.00 w intencji dziękczynnej za niepod-
ległość Ojczyzny.

6.  08.12 - sobota, uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP, o g. 12.00 Msza św.  
w godzinie łask; g. 16.00 Msza św. Różańca 
Rodziców w intencji swoich dzieci.

7.  09.12 - niedziela, dzień modlitw i pomocy 
materialnej Kościołowi na Wschodzie

Festiwal Chrześcijańskie Granie

Jak co roku, w pięknym czasie Bożego Narodzenia, spotkamy się z Wami na trasie Betlejem w 
Polsce 2018/2019! Usłyszycie tylko premierowe utwory. Wykonają je zarówno artyści, którzy są 
już częścią naszej betlejemskiej wspólnoty, jak i ci, którzy właśnie do niej dołączyli. 
W tym roku zagrają m.in. • Grażyna Łobaszewska, • Antonina Krzysztoń, • Bovska, • Agnieszka 
Musiał, • Dana Vynnytska, • Dawid Kwiatkowski, • Kamil Bednarek, • Kapela Maliszów, • Mate.O, 
• Atom String Quartet, • Józef Broda Official, • Adam Krylik, • Joachim Mencel, • Fanfara Moldo-
va, • Yaron Cherniak, • Yazeed Sakhini
“Betlejem w Polsce” stało się już nierozłącznym elementem radosnego świętowania Bożego 
Narodzenia w naszym kraju! Po raz trzeci ruszamy zatem w podróż po Polsce z najpiękniejszymi 
kolędami z wielu stron świata.

ks. Radosław Rychlik, Adwent w wielkim mieście.  
Rozważania adwentowe na każdy dzień
Jak dzisiaj, we współczesnym świecie, dobrze przeżyć Adwent? Jak prostować swe ży-
ciowe drogi, skoro myślimy tylko o pracy, planie wynikowym, kolejnej podróży, zakupach? 
Odpowiedź daje ks. Radosław Rychlik w swych rozważaniach adwentowych, ukazując głos 
Proroka wołający na pustyni zatłoczonych ulic, centrów handlowych i otwartych przestrzeni 
szklanych biurowców. 

Na podstawie www.kmt.pl, Wiola Malan


