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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

Wobec zbliżającego się 
Bożego Narodzenia 
liturgia wzywa nas 
do radości z powodu 

wielkiego wydarzenia zbawczego, 
które będziemy obchodzić, nie 
przestając równocześnie nawoły-
wać do nawrócenia. Warunkiem 
prawdziwego nawrócenia – jak 
to Jan Chrzciciel wyjaśnia dzisiaj 
swoim rozmówcom – jest powrót 
do postawy sprawiedliwości spo-
łecznej. Chodzi o sprawiedliwość 
w relacjach międzyludzkich, o na-
prawienie krzywd, o odwrócenie 
się od tego, co tradycja starotesta-
mentalna określa jako przemoc.
 Przygotowując przyjście Je-
zusa Chrystusa Jan Chrzciciel 
wskazał na konkretne postawy. 
To, jakim jest się człowiekiem nie 
tyle zależy od wykonywanego 
zawodu, ile od dyspozycji serca. 
Dlatego też prawdziwe nawróce-
nie związane jest nierozłącznie 
z praktykowaniem miłości i spra-
wiedliwości: „Kto ma dwie suknie, 
niech jedną da temu, który nie ma; 
a kto ma żywność, niech tak samo 

czyni”(Łk.3,11). Zarówno celnicy, jak i żołnie-
rze mają wykonywać swój zawód w poszano-
waniu ludzkiej godności. Miłość ku bliźniemu 
złączona z miłością ku Bogu jest punktem 
centralnym nawrócenia. Człowiek egoista, za-
troskany tylko o swoje sprawy, musi zmienić 
swoje nastawienie i zwrócić się ku potrzebom 
i dobru braci. 
          Chrzciciel nie żądał wielkich czynów, 
lecz miłości bliźniego objawiającej się kon-
kretną wielkodusznością względem potrze-
bujących i uczciwością w wykonywaniu wła-
snego zawodu. To był wstęp do przykazania 
miłości, na które Jezus miał położyć tak wielki 
nacisk. Wystarczy stanąć całym sercem na tej 
drodze, by przygotować się godnie na Boże 
Narodzenie.
 Gdy rozważamy te dialogi jako całość, 
uderza wielka konkretność słów Jana: ponie-
waż Bóg będzie nas sądził według naszych 
czynów, to właśnie poprzez zachowania nale-
ży ukazać,  że podążamy za Jego wolą. Wła-
śnie z tego względu wskazania Jana Chrzci-
ciela są  zawsze aktualne: także w naszym 
świecie, tak złożonym, sprawy układałyby się 
znacznie lepiej, gdyby każdy przestrzegał 
tych reguł postępowania. Jan prostuje błędne 
myślenie słuchaczy. On jest tylko poprzedni-
kiem znacznie mocniejszego od siebie. Słu-

chacze wiedzieli, że ten mocniejszy będzie 
Mesjaszem. Jan nie czuje się godnym rozwią-
zania rzemyka u Jego sandałów. Słuchacze 
wysoko cenili Jana i znali jego godność. Tym 
bardziej zaskakujące są słowa o tym, że Moc-

niejszy będzie przewyższał Jana godnością.
 Różnica między Janem  a Jezusem pole-
ga na tym, że Jan chrzcił wyłącznie wodą jako 
zapowiedź i zachęta nawrócenia, natomiast 
Jezus chrzci „ogniem Ducha Świętego”, któ-
ry sprawia trwałą przemianę ludzkiego serca 
i realne odpuszczenie grzechów każdemu 
człowiekowi. Ten ogień spali też wszystkie 
„plewy” naszych myśli i czynów. Pamiętajmy, 
że nawrócenie nie jest dokonywaniem rzeczy 
niemożliwych, lecz odkrywaniem prostoty co-
dziennego życia z Bogiem, więc czyńmy to!ją 
dzisiejsze czytania i Ewangelia.

Henryka Andrzejewska

Pojawienie się Jana Chrzciciela, Jego nawoływanie i chrzest pokuty, którego udzielał, w sercach 
Jego słuchaczy wywoływało wzmożenie wyczekiwania na Mesjasza. Jan potwierdza Jego przyj-
ście i wskazuje na znaki, które będą towarzyszyć Jego działaniom. Sam odsuwa się na bok. Uczy 
nas, w jaki sposób mamy posługiwać zbawieniu. Nawracać się, by przez wierność miłości, wska-
zywać na jej źródło - Chrystusa Pana.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(So 3,14–18a);  
(Iz 12,2–3,4bcd,5–6);  
(Flp 4,4–7);  
(Łk 3,10–18);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Łukasza (3, 10-18) fragment
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Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» On im od-
powiadał: «Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, 
niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 
«Nauczycielu, co mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad 
to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On im 
odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie 
na swoim żołdzie»

Co mamy czynić?

365 DNI W ROKU
REKOLEKCJE I CO DALEJ?

To, jakim jest się człowie-
kiem nie tyle zależy od 

wykonywanego zawodu, ile  
od dyspozycji serca. Dlatego też 
prawdziwe nawrócenie  związane 
jest nierozłącznie z praktykowa-
niem miłości i sprawiedliwości
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365 DNI W ROKU 
ŚWIĘTA Z UBOGIMI   
Około tysiąca osób zasiądzie do świątecz-
nego stołu ze Wspólnotą Sant’Egidio. Świę-
ta z ubogimi to znak szczególnej solidarności 
z potrzebującymi. Jeszcze można się włączyć 
w ich przygotowanie. W spotkaniu weźmie 
udział także metropolita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz. Każdy z ubogich otrzymuje imienne 
zaproszenie, w udekorowanej bożonarodzenio-
wo sali czeka na niego specjalnie przygotowane 
miejsce i dopasowany do potrzeb prezent oraz 
serwowane przez wolontariuszy świąteczne po-
trawy. W tle słychać śpiewane na żywo kolędy. 
Aby powstała tak niezwykła atmosfera Wspól-
noty Sant’Egidio w Polsce apelują o pomoc 
w przygotowaniach. Potrzebni są wolontariusze, 
które zaangażują się przed świętami, jak i osoby 
gotowe pomóc w dniu obiadu. Więcej informacji 
na stronie www.santegidio.pl. Inicjatywę można 
wesprzeć również wpłacając środki na konto 
Fundacji Sant’Egidio Polska.  

CORAZ BLIŻEJ PANAMY    
Na Światowe Dni Młodzieży zapisało się po-
nad 250 tys. młodych ludzi ze 155 państw 
świata. Poinformował o tym szef lokalnego ko-
mitetu organizacyjnego.  Towarzyszyć im będzie 
400 biskupów. Pomocą służyć będzie 37 tys. 
wolontariuszy, zaś relacjonować ŚDM ma 1700 
akredytowanych dziennikarzy. Koszty organi-
zacji ŚDM wyniosą 54 mln dolarów (205 mln 
zł). Pokryją je zarówno sami uczestnicy, jak też 
sponsorzy. Z kolei władze cywilne zapewnią in-
frastrukturę i bezpieczeństwo uczestnikom tego 
światowego spotkania młodych katolików z pa-
pieżem Franciszkiem. Wśród pielgrzymów będą 
katolicy z Palestyny, Kuby (450 osób) i Chin 
(243), a także tysiące młodych należących do 
ludności tubylczej, którzy przed ŚDM spotkają 
się w Soloy w panamskiej diecezji David. 

65 LAT APELU JASNOGÓRSKIEGO 
W grudniu mija 65. rocznica Apelu Jasnogór-
skiego, wieczornej modlitwy kierowanej do 
Maryi, Królowej Polski, w intencji Kościoła 
i Ojczyzny. Jako odrębne nabożeństwo maryj-
ne sprawowane o godz. 21.00 zostało po raz 
pierwszy odprawione 8 grudnia 1953 r. z proś-
bą o uwolnienie więzionego wówczas Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, ale jego 
genezy należy szukać w pierwszym dniu „jasno-
górskiej wolności”, 4 listopada 1918 r.

MODLITWA BEZ GRANIC   
Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana 
zapraszają na Modlitwę Bez Granic dla Nie-
podległej. Modlitwa zaplanowana jest na 13. 
dzień w każdym ze 100 kolejnych miesięcy. 
Początek 13 grudnia o godz. 19.00 w Bazylice 
Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w War-
szawie. Modlitwa jest dedykowana Niepodle-
głej - Polsce jak i w perspektywie niepodległej 
Europie, czyli Europie wolnej od wpływów, które 
niszczą korzenie chrześcijańskie.  Rozpocznie 
się Mszą św., a następnie będzie kontynuowa-
na przed Najświętszym Sakramentem w formie 
śpiewów, wezwań modlitewnych i rozważań 
w połączeniu z oprawą muzyczną.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Jesteśmy w trakcie 
Adwentu. Wyczekujemy 

Tego, który nas zbawi, dopro-
wadzi do prawdziwego życia. 
Nie możemy, niczym niektóre 
z dwunastu panien, przespać 
tego momentu.

365 dni w roku. Przelatujemy przez nie, 
jak przez dziurki sita, przy przesiewaniu mąki 
na bożonarodzeniowe ciasto. Czas tak pędzi. 
Większość z nas poddaje się temu tempu. Zda-
rzają się w naszym życiu jednak chwile, kiedy 
niczym tonący brzytwy, chwytamy się małych 
drucików, by dłużej zakotwiczyć na powierzch-
ni sita, aby na chwilę zwolnić, nie szukać po 
omacku drogi do szczęścia. Staramy się zaufać 
bliskim, przyjaciołom, lekarzom, aby poczuć się 
bezpiecznie, spokojnie, by uznać, że jesteśmy 
ważni dla kogoś, kto podniesie nas na duchu, 
wesprze w trudnych chwilach.
 Często jednak okazuje się, że z rodziną 
wychodzimy dobrze jedynie na zdjęciu, przy-
jaciel potrafi zawieść nasze zaufanie, a lekarz, 
jak to zwykły śmiertelnik, błędnie zdiagnozuje 
naszą chorobę. Aby w tym świecie nie zwa-
riować musimy jednak polegać na czyimś za-
ufaniu. Wierzę, ze wielu ludziom się to udaje. 
Chciałabym ufać, że istnieją wśród nas tacy, 
którym obce jest uczucie rozczarowania dru-
gim człowiekiem.
 O ile jednak łatwiej jest zaufać Bogu, zawie-
rzyć Jego planom wobec nas. Przyjmować 
każdy dzień, jako dar, a nie wirtualną dziurę, 
przez którą przelatujemy w przepaść nicości.
 Jesteśmy w trakcie Adwentu. Wycze-
kujemy Tego, który nas zbawi, doprowadzi 
do prawdziwego życia. Nie możemy, niczym 
niektóre z dwunastu panien, przespać tego 
momentu. Napełnijmy nasze świece oliwą 
i rozświetlmy ciemność, w jakiej przyszło nam 
egzystować. „Jezu, Ty się tym zajmij” - pięć 
prostych słów, o mocy armatniego działa.
„Jezu, ufam Tobie” - trzy słowa- kwintesencja 
ziemskiej egzystencji. Uwierzmy w nie, a opu-
ści nas lęk o jutro. To najlepsza lina, która nie 

pozwoli nam utonąć. Dbajmy o relacje rodzin-
ne, nawiązujmy nowe przyjaźnie, oddajmy się 
w ręce lekarzy, ale zaufajmy Bogu, aby to On 
kierował naszym doczesnym życiem.
 

Ile razy znajdowaliśmy się w sytuacji, kiedy 
miotani emocjami, ogarnięci wątpliwościami, 
nie wiemy, co robić. W podobnej sytuacji zna-
lazł się święty Piotr, kiedy opuszczając łódź, 
kierował się w stronę Jezusa. W chwili, gdy 
tracił nadzieję na ocalenie, Chrystus podaje mu 
pomocną dłoń. W trudnych dla nas sytuacjach 
życiowych, kiedy wydaje się nam, że nie ma dla 
nas ratunku, wsłuchajmy się w słowa Jezusa: 
„Odwagi, Ja Jestem. Nie bój się!”
 Gdy zatem, zatracamy sens życia i jak 
owinięty opaskami Łazarz tkwimy w bezruchu 
i bezsilności, gdy gubimy swoją tożsamość, 
przywdziewając coraz to inne maski i ukry-
wając się pod nimi, miejmy świadomość, że 
przychodzący w Boże Narodzenie Jezus chce, 
abyśmy żyli i czerpali z tej ludzkiej egzystencji 
to, co najlepsze. I nawet, jeśli popełnimy przy 
tym grzechy, On potrafi je zmazać. Najważ-
niejsze abyśmy potrafili je sobie uświadomić. 
Jednym słowem nie jesteśmy sami. Otrzyma-
my w te święta najlepszy z prezentów - Zbawi-
ciela, to Jemu zaufajmy.

Katarzyna Krawczyk

Obecne czasy, a zwłaszcza życie w wielkomiejskim środowisku, nie sprzyjają prawidłowej higienie snu 
u najmłodszych. Higiena snu nie oznacza, że dzieci mają kłaść się spać czyste po kąpieli. Higiena snu 
mówi o zasadach zachowania zdrowego snu. Chodzi o to, aby dbać o jego odpowiednią ilość, ale także 
i jakość. Przede wszystkim należy pamiętać, aby czynności dnia codziennego były uregulowane w stały, 
powtarzający się i przewidywalny dla dziecka rytm. Codziennie, jeśli tylko to możliwe, powinny mieć 
miejsce zabawy na świeżym powietrzu. Posiłki i niezbyt długa wieczorna kąpiel muszą odbywać się w 
stałych godzinach. Przed zaśnięciem zaleca się zastosować swoiste wyciszenie dziecka, m.in. należy 
wyłączyć urządzenia typu TV, komputer, telefon komórkowy. Warto zadbać o miłą atmosferę w czasie 
karmienia, toalety i zasypiania. Zaśnięcie jak i budzenie powinno być samodzielne i spontaniczne. Po-
dobnie z budzeniem – odpowiednia ilość snu pozwoli nam na wybudzenie bez konieczności używania 
budzika. Czas trwania snu zależy od wieku dziecka – im starsze tym jest on krótszy, np. w wieku 6-13 
lat wynosi 9-11 godzin. Stąd pamiętajmy, by kłaść dzieci spać przed godziną 21:00, a nastolatki maks. 
do 22:00. Należy uważać na drzemki dzienne, gdyż zbyt częste lub za długie mogą sprzyjać późnemu 
zasypianiu. Zasady higieny snu obowiązują także w weekendy. U starszych dzieci i młodzieży unikamy 
herbaty, kawy, coca-coli, napojów gazowanych i energetyzujących. 

lek. Krzysztof Brzeszkiewicz

KĄCIK LEKARSKI
Wybrane problemy zdrowotne u dzieci – HIGIENA SNU  
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Z a nami parafialne rekolekcje adwen-
towe. Mieliśmy możliwość skorzystać 
z Sakramentu Spowiedzi i wysłuchać 

katechez księdza rekolekcjonisty. Być może 
któreś z usłyszanych nauczań pobudziło nas 
do nawrócenia. Być może, ta krótka chwila 
zatrzymania w codziennym pędzie i dodat-
kowa Msza Święta w tygodniu pomogły nam 
w duchowych refleksjach. W refleksjach nad 
tym, co tak naprawdę jest ważne w zbliżają-
cych się świętach Bożego Narodzenia.
 Może zastanawialiście się kiedyś, czy re-
kolekcje są w ogóle potrzebne? Czy one coś 
dają? Na pewno istotne jest nastawienie. Jeśli 
chcę je tylko „zaliczyć”, bo taki jest zwyczaj 
w Adwencie czy w Wielkim Poście, to bardzo 
często czas rekolekcji mija mi bezowocnie. 
Ale jeśli szukam kontaktu z Panem Bogiem, 

jestem otwarty i chcę, żeby moje życie ducho-
we się zmieniło na lepsze, to śmiem twierdzić, 
że nawet  z najnudniejszych rekolekcji wynio-
sę coś dobrego. 
 Rekolekcje parafialne to trochę taki obo-
wiązek (takie minimum), który każdy powinien 
odbyć. Ale czy myślałeś/myślałaś, żeby sko-

rzystać z wielkiego wachlarza rekolekcji do-
datkowych, jakie daje nam nasz Kościół Ka-
tolicki? Rekolekcji, które mogą nam pomagać 
w konkretnych dziedzinach życia. Są reko-
lekcje dla samotnych, są rekolekcje dla mał-
żeństw, dla rodziców, są rekolekcje dla osób 
z rozbitych rodzin albo też dla tych, którzy 
mają problemy z nałogami. Są rekolekcje dla 
tych, którzy poszukują swojego powołania. Są 
też rekolekcje dla tych, którym wszystko się 
układa, ale jednak podświadomie czują, że 
czegoś im brakuje... i wiele wiele innych.
 W dzisiejszych czasach coraz chętniej 
dbamy o zdrowie. Decydujemy się na bie-
ganie, jeździmy na siłownię, na basen, na 
zumbę - po to, aby dbać o ciało. A z dbaniem 
o naszego ducha jest już nieco gorzej...
 Mnie na rekolekcje często namawiała 
moja żona. Była i jest takim moim osobistym 
motywatorem duchowym. Pan Bóg wielokrot-
nie wzywał mnie w czasie modlitwy, abym 
nie był letni (Ap 3,15-16), abym wyjechał na 
rekolekcje, abym pogłębiał swoją wiarę, ale 
zawsze pojawiały się różne okoliczności nie-
sprzyjające. A to że nie mamy na to czasu, 
a to że nie mamy na to pieniędzy, a to że nie 
mamy z kim zostawić dzieci... Za każdym ra-
zem wydawały się to ważne powody. Dopiero 
zachęta małżonki Ani plus trochę własnej de-
terminacji powodowały, że podejmowaliśmy 
wyzwanie i teraz zbieramy owoce. Uczest-
niczyliśmy z żoną w rekolekcjach dla mał-
żeństw, na których Pan Bóg dał nam wielkie 
znaki na naszą wspólną drogę.  Uczestniczyli-
śmy innym razem w rekolekcjach Nowe Życie 

prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewange-
lizacji, na których mieliśmy okazję modlitwy 
ze wspólnotami charyzmatycznymi. Rodziny 
z Kościoła Domowego, których w parafii w Bli-
znem jest już kilka, też wyjeżdżają przynaj-
mniej raz w roku na tygodniowe rekolekcje 
formacyjne. Prawie każdy, kto uczestniczy 
w takich rekolekcjach potwierdza, że warto. 
 Co roku w naszej parafii głoszone są  
katechezy neokatechumenalne, które także 
są rekolekcjami. Dwa razy w tygodniu w go-
dzinach wieczornych Chrystus na nas czeka 
z Dobrą Nowiną. My z żoną Anią uczestniczy-
liśmy w nich ponad 3 lata temu i dzięki temu 
dzisiaj należymy do Wspólnoty i wraz z innymi 
przybliżamy się do Boga  poprzez cotygodnio-
we Liturgie Słowa i Eucharystie Czujemy, że 
nasze życie się zmienia, przewartościowuje, 
na wiele aspektów tego świata umiemy spoj-
rzeć z dystansem.
 Zachęcam do nieustannego pogłębiania 
swojej wiary, a każde rekolekcje są dobrą ku 
temu okazją.

Artur Druzd

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej
Na początku 2019 r planowane są  
ponownie katechezy neokatechumenalne

W dzisiejszych czasach 
coraz chętniej dbamy 

o zdrowie. Decydujemy się na 
bieganie, jeździmy na siłownię, na 
basen, na zumbę - po to, aby dbać 
o ciało. A z dbaniem o naszego 
ducha jest już nieco gorzej...

REKOLEKCJE I CO DALEJ? 

Wieczór w niedzielę 9 grudnia zapo-
wiadał się wyjątkowo. Czas adwen-
towego wyczekiwania miał zostać 

nieco osłodzony. A wszystko za przyczyną 
zaproszenia ks. Pawła do wspólnego wyjścia 
na sceniczną adaptację poezji C. K. Norwi-
da w wykonaniu kleryków III roku Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie. Nasza ponad dwudziestooso-
bowa grupa przybyła do budynku pokarmelic-
kiego klasztoru przy Krakowskim Przedmie-
ściu 52/54 krótko po 19-tej. Jeszcze przed 
rozpoczęciem spektaklu część z nas ks. Pa-
weł oprowadził po zaułkach seminaryjnych, 
uchylając nieco rąbka długoletniej historii 
tego wspaniałego obiektu. Troskliwość księ-
dza oraz uroczyste powitanie naszej grupy 
przez kleryków (w czasie krótkiej zapowiedzi 
przed przedstawieniem) sprawiło, że poczuli-

SŁODYCZ, CZYLI OD SŁOWA DO SŁOWA 
śmy się wyjątkowo. W skupieniu oczekiwali-
śmy na rozpoczęcie. 

         Tytułowa „Słodycz” wydawała się kusić do od-
stępstwa od adwentowych wyrzeczeń, ale były 
to tylko pozory. Treścią swojego tegorocznego 
spektaklu klerycy uczynili poezję Norwida – 
wieszcza, który aż do dzisiaj pozostaje osobo-
wością fascynującą, choć niezrozumiałą. Klery-
cy postanowili przybliżyć jego twórczość, zdając 
sobie sprawę z tego, że jest on autorem trudnym 
i odkrywanym tylko przez nielicznych. Aktorzy 
w plastyczny sposób przekazywali aktualne po 
dziś dzień rozterki człowieka żyjącego w świe-
cie pośród bogactwa i wspaniałości, który stara 
się szukać w Bogu siły, by oprzeć się pokusom 
tego świata. Analizując Norwidowskie sposoby 
działania złego ducha, który próbuje uwieść 
człowieka sukcesami i wielkością, klerycy za-
chęcają odbiorców do refleksji nad samym sobą 

i swoimi słabościami. W ten sposób zapraszając 
publiczność do podjęcia trudu wędrówki od sło-
wa do Słowa… czyli do zwrócenia się do Boga 
z prośbą o uwolnienie od egoizmu i pychy. 

           Po końcowych brawach zostaliśmy zaproszeni 
do kawiarenki na pyszną zimową herbatę z po-
marańczami i goździkami. Była to czas wspólnej 
rozmowy oraz możliwość spotkania z klerykami, 
którzy opowiadali o trudach wyboru tegoroczne-
go tematu oraz swoich dwumiesięcznych przy-
gotowaniach pod okiem reżyser pani Wiesławy 
Klaty. Nie obyło się bez „wisienki na torcie”, któ-
rą okazał się spacer po przyozdobionym świą-
teczną iluminacją Krakowskim Przedmieściu. 
Ciepłej atmosferze całego wieczoru sprzyjała 
bezwietrzna aura. Takie niedzielne wieczory po-
zostają na długo w pamięci.. i oby powtarzały się 
jak najczęściej. 

Parafianka
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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.  16.12 - niedziela, po Mszy o g. 10.30 
spotkanie dzieci przygotowujących się do  
I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus; d 
o kosza przy ołtarzu można składać dar 
serca dla potrzebujących; opłatki, sianko  
z tyłu kościoła; rozpoczynają się Dni Kwar-
talne Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

2.  17.12 - poniedziałek, rozpoczynamy bez-
pośrednie przygotowanie do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, zapraszamy do 

udziały w roratach codziennie o g. 7.00, 
poniedziałek i środa dla dzieci o g. 18.00.

3.  Dziękujemy za przyjęcie wizyty duszpaster-
skiej w minionym tygodniu

4.  Wizyta Duszpasterska:
 Pn, 17.01 - Batalionów Chłopskich 82A
 Wt, 18.01 - Batalionów Chłopskich 82B
   Śr, 19.01 -  Górczewska 253F, 255D,  

Lazurowa 157, 159,  
Górczewska 232C, 232D

TGD „Kolędy Świata 2”
TGD „Kolędy Świata 2” to dalszy ciąg wielkiej podró-
ży, w którą mogliśmy wyruszyć wraz z chórem TGD 
dzięki pierwszej płycie bożonarodzeniowej. Tym ra-
zem odwiedzimy Stany Zjednoczone, Brazylię, Izra-
el, Australię, Hiszpanię, Anglię, Szkocję i Francję. 
Oczywiście nie zabraknie polskich kolęd.
Na płycie znajdują się takie hity jak „Noel” w wyko-
naniu Kasi Cerekwickiej czy wzruszająca „Kołysan-
ka Józefa” zaśpiewana przez Piotra Cugowskiego. 
Obok tych współczesnych można usłyszeć też star-
sze melodie jak na przykład wyśpiewana przez Kubę 
Badacha - “Ta święta noc”. Całość mieni się kolorami i pulsuje za sprawą znakomitych wokalistów 
i instrumentalistów, jednen z nich to mistrz perkusjonaliów - Mino Cinelu.

www.chrzescijanskiegranie.pl

Niedawno obchodziliśmy uroczyście stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W jaki 
sposób udało się tego Polakom dokonać po tylu latach niewoli? Jak tej niepodległości młodego państwa 
bronili? Napisano na ten temat wiele książek, ale chcielibyśmy polecić do czytania pozycję naprawdę 
niezwykłą. Jest nią kalendarz „Polska Niepodległa” zawierający zbiór krótkich historycznych notatek tygo-
dniowych i nieco dłuższych, ale bardzo zajmujących opowieści na każdy miesiąc. Autor, Krzysztof Korytko 
mieszka w Izabelinie i dał się poznać jako popularyzator historii, zwłaszcza lokalnej, organizator historycznych spacerów i gier terenowych dla młodzie-
ży. Potrafi barwnie kreślić zarówno przekazy znane, jak i te, które nawet czytelnika znającego historię z pewnością zaskoczą.
Dzięki temu kalendarz będzie z pewnością dobrą lekturą i źródłem licznych inspiracji na cały nadchodzący rok ale także miejscem do tego, żeby pisać 
swoją własną historię obok wydarzeń z dziejów naszego kraju.
Kalendarz można nabyć na stronie: https://kalendarzniepodlegla.pl/
Przy okazji możemy wesprzeć budowę domu dla chłopców w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach. W tym celu należy przy zamawianiu wpisać kod 
kuponu: Niewidomi. Od każdego egzemplarza 5 zł zostanie przeznaczonych na ten cel.

KRZYSZTOF KORYTKO, POLSKA NIEPODLEGŁA  


