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Święty Łukasz ukazuje nam, że Ewangelia jest przekazem wydarzeń, które są źródłem naszej wiary. To

co Pan Bóg obiecał Izraelitom, wypełniło się w życiu Pana Jezusa, w którym „Słowo stało się Ciałem”.

Apostołowie stali się świadkami tych wydarzeń. Początkowo głosili je ustnie, a następnie zostały one spi-

sane. Pismo święte jest więc opisem wydarzeń, które dokonywały się w tym świecie mocą Bożą, i które

gdy je wspominamymają moc przemieniać nasze życie.

zytania z ostatnich nie-

dziel poświęcone są obja-

wieniu się Chrystusa,

przedstawieniu, kim na-

prawdę jest. Pierwszym świętem

po Bożym Narodzeniu, w którym

wspominamy objawienie się Je-

zusa w małej dziecinie, jest patro-

nalne święto naszej parafi i ,

potem mamy niedzielę Chrztu

Pańskiego, pierwszy cud w Kanie

Gali lejskiej i w końcu niedziela

dzisiejsza… Ewangelia ukazuje

nam Chrystusa czytającego

w świątyni słowa proroka Izaja-

sza. Słowa, które się wypełniły

właśnie w Nim.

Dziś, to jest bl isko dwa ty-

siące lat od tego czasu, możemy

poznawać Chrystusa, właśnie

czytając Pismo Święte. Św. Hie-

ronim mówił, kto nie czyta Bibl i i ,

nie zna Chrystusa. Pochylając

się nad Bibl ią, możemy doświad-

czyć, że zawarte w niej słowo jest

naprawdę żywe i wypełnia się

w konkretnych wydarzeniach na-

szego życia. To słowo, które za-

powiada wydarzenia, przeprowa-

dza przez nie, wyjaśnia. Częste

sięganie po Pismo Święte jest szukaniem re-

lacj i z Bogiem, trwaniem w stałym kontakcie

z Nim. I wtedy okazuje się, że ten odległy

Bóg jest bardzo blisko, wie o wszystkim, co

dzieje się w moim życiu, co kryje się w moim

sercu, zna moje obawy i nadzieje… Nie po-

zostaje głuchy na moje wołanie, przychodzi

z odpowiedzią na rodzące się pytania, pocie-

sza, ostrzega, upomina. Nie można być w re-

lacj i , nie szukając kontaktu, nie można mieć

żywego kontaktu z Bogiem, powtarzając wy-

uczone na pamięć modlitwy, czasami bez

zastanowienia. Nie można mieć kontaktu, je-

śl i tylko się mówi, a się nie słucha. Czy nie

jestem ciekawy tego, co Bóg ma mi do po-

wiedzenia?

Chrystus przyszedł, aby głosić dobrą no-

winę. Potem to, co głosił przypieczętował

swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. I tak

ma być z nami, jeśl i mienimy się uczniami

Chrystusa. Tam, gdzie jesteśmy, czyl i gdzie

Pan Bóg nas postawił, mamy słowem i czy-

nem dawać świadectwo o Bożej miłości. Iść

do ludzi z dobrą nowiną, z dobrym słowem.

Chrystus potrzebuje dziś świadków. Czy mo-

gę być świadkiem kogoś, kogo nie znam?

Dlatego warto czytać Bibl ię, pozwalać napeł-

niać się Słowem Bożym tak, żeby naprawdę

ono nas przenikało, bo tylko wtedy słowa,

które będą płynęły z naszych ust, będą gło-

szeniem dobrej nowiny. Jednak same słowa

niepoparte przykładem własnego życia, są

puste i ulotne. Słowa głoszone przez proroka

Izajasza wypełniły się w Jezusie Chrystusie.

Słowa Chrystusa wypełniły się na krzyżu.

Może nie każdy czuje się powołany do

tego, żeby ewangelizować, głosić Słowo Bo-

że w świątyniach i na placach, ale dzisiaj,

kiedy w eterze krąży tak dużo złych słów,

warto mówić językiem miłości, łagodności,

pokory, cierpl iwości – mówić prawdę. W na-

szej szarej codzienności dobre słowo stanie

się w ten sposób dobrą nowiną dla kogoś, kto

jej potrzebuje. Dobre słowo uzdrawia rela-

cje, wprowadza pokój, pokonuje zło.

Wiola Malan
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 , 1 -4; 4, 1 4-21 )

Jezus powrócił w mocy Ducha do Gali lei , a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy (… )

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwy-

czajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy

księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od

Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim

utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 27.01 - niedziela, w łączności z ŚDM 201 9

spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej

w Wilanowie od g. 1 4.00

2. 28.01 - poniedziałek, wspomnienie

św. Tomasza z Akwinu

3. 31 .01 - czwartek, wspomnienie św. Jana

Boski

4. 01 .02 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź

od g. 1 7.1 5, po Mszy św. wieczornej

nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana

Jezusa i adoracja Eucharystyczna do g. 21

w intencji Katechez w naszej Parafi i

5. 02.02 - pierwsza sobota miesiąca, święto

Ofiarowania Pańskiego, błogosławieństwo

gromnic na początku Mszy św., Dzień Życia

Konsekrowanego, taca na zakony

klauzurowe

6. 03.02 - pierwsza niedziela miesiąca, po

sumie adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolędy

w minionym tygodniu

8. Wizyta Duszpasterska:

28.01 , Pn - Narwik 24

29.01 , Wt - Wielbarska, Fabiańska,

Oryszewska, Otrębuska, Kozłowiecka

Ks. Marian Rowicki

C Z YTAN I A N I E D Z I E L N E :

N E 8 , 2 - 4 A . 5 - 6 . 8 - 1 0

P S 1 9 ( 1 8 ) , 8 - 1 0 . 1 5

1 K O R 1 2 , 1 2 - 3 0 ;

Ł K 1 , 1 - 4 ; 4 , 1 4 - 2 1

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godziny 1 7.1 5

DLA MISJI

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
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SŁOWO, KTÓRE SIĘ WYPEŁNIA

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) 7220250

Nowe konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Dobre Miejsce tradycyjnie zaprasza na

Walentynki 201 9. Tym razem 1 4 lutego rozpocznie

się nastrojowym koncertem duetu PELIKAN

Magdaleny Frączek i jej męża Alberta Klejca.

“Koncert duetu PELIKAN to trwające około 60 minut spotkanie słuchaczy i muzyków w cie-

płej, otwartej atmosferze gdzie bardzo ważną rolę odgrywa również intymność, romantycz-

ność i prawda. Wszystkie utwory to kompozycje własne pisane w domu i w podróży. We

własnej sypialni i w bieszczadzkiej chacie. Piosenki traktują o relacji dwóch osób i o wła-

snym wnętrzu. Nie ma tutaj wstydu przed uczuciami, które każdy z nas w sobie ma”.

Po koncercie chętne pary udadzą się na randkową część – słodki poczęstunek w sali ban-

kietowej Dobrego Miejsca. Tu oprócz deseru czeka możliwość spotkania z Fundacją Po-

moc Rodzinie z Łomianek. Naszymi gośćmi będą państwo Anna i Cezary Krupowie, którzy

podzielą się z chętnymi parami tematami do dialogu, powiedzą o warsztatowych “Progra-

mach na miłość i życie” i kursach przedmałżeńskich “Radość i nadzieja” organizowanych

przez FPR.

Bilety na stronie www.chrzescijanskiegranie.pl.

Data: 1 4 lutego 201 9 r. godz. : 1 9.00.

Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul . Dewajtis 3.

Koncert 29 zł / os. (UWAGA! I lość miejsc ograniczona – 31 0 miejsc!)

Całość randki (koncert+poczęstunek) 11 9 zł / para (UWAGA! I lość miejsc ograniczona –

tylko dla 50 par!)

www.chrzescijanskiegranie.pl

Walentynki 2019

koncert PELIKAN + randka dla dwojga wDobrym Miejscu

Św. Hieronim mówił, że kto nie czyta Biblii, nie zna

Chrystusa. Pochylając się nad Biblią, możemy doświad-

czyć, że zawarte w niej słowo jest naprawdę żywe i wypełnia się

w konkretnych wydarzeniach naszego życia.
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wadzieścia sześć dni temu powital i-

śmy Nowy Rok i jak co roku dla każ-

dego był to dobry moment na chwilę

refleksj i nad tym, co udało nam się

osiągnąć i co chciel ibyśmy zmienić w na-

szym życiu, by być lepszymi, szczęśl iwymi.

Efektem tego typu rozmyślań są zwyczajo-

we postanowienia noworoczne: schudnę,

rzucę palenie, będę mniej pracowała, znajdę

więcej czasu dla bl iskich, nauczę się języka

obcego.

Mamy już za sobą ponoć najbardziej de-

presyjny dzień w roku (trzeci poniedziałek

stycznia), czyl i tak zwany Blue Monday, gdy

zbliża się koniec terminu płatności kredytów

dotyczących zakupów świątecznych, a ok.

80% osób uświadamia sobie, że nie spełniły

postanowień noworocznych. Psycholodzy

twierdzą, że nasze postanowienia w więk-

szości nie udają się, ponieważ na swoje bar-

ki nakładamy zbyt ambitne cele, a pierwsze

nieudane próby skutecznie nas zniechęcają,

przez co tracimy wytrwałość w dążeniu do

osiągania naszych postanowień.

Pytanie, co by było gdyby nasze postano-

wienia dotyczyły naszej wiary, zbl iżenia się

do Boga, większej ufności w Jego dobrą wo-

lę? A może zamiast postanowień - chrześci-

jańska dyscyplina? Nie bierzcie więc wzoru

z tego świata, lecz przemieniajcie się przez

odnawianie umysłu, abyście umieli rozpo-

znać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co

Bogu przyjemne i co doskonałe (List do

Rzymian, 12,2).

Jestem we Wspólnocie Domowego Kościo-

ła i jednym z drogowskazów Nowego Czło-

wieka jest regularne spotkanie ze Słowem

Bożym. Z nauczania założyciela Ruchu

Światło Życie - ks. Franciszka Blachnickiego

dowiadujemy się, że czytanie Słowa Bożego

to sprawa poważna, bo czytać, a nie wypeł-

niać, słuchać, a nie wypełniać, to lekcewa-

żyć Boga (…). Najistotniejsze jest to, aby

systematycznie zarezerwować czas dla Pa-

na Boga, na spotkanie z Nim w Jego Słowie

– nie wtedy, kiedy znalazła się wolna chwila,

kiedy jest nam dobrze czy też źle, ale syste-

matycznie, albowiem systematyczność wy-

rabia wytrwałość, a wytrwałość - cnotę, jak

mówi św. Paweł w liście do Rzymian.

Tylko dzięki regularnemu spotkaniu ze

Słowem Bożym, możemy prowadzić dialog

z naszym Ojcem. Tylko tam znajdziemy od-

powiedzi na nurtujące nas pytania, tylko tak

jesteśmy w stanie wzrastać w miłości. Pew-

nie komuś, kto ma w domu Pismo Święte

i nie zagląda do niego, trudno będzie od dziś

codziennie poświęcać 1 0-20 minut na roz-

ważanie Słów Bożych. Nie masz jeszcze Pi-

sma Świętego? Nie szkodzi - są aplikacje na

telefon, audiobooki, więc teraz może być

ono dostępne w dowolnej chwil i , momencie

– trzeba znaleźć tylko czas. Żeby się nie

zniechęcać chrześcijańską dyscypliną, może

warto zacząć od sięgania do Słowa Bożego

raz w miesiącu, potem raz w tygodniu, by

potem przejść do codziennego dialogu z Bo-

giem. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza

wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliź-

niego, wypełnił Prawo. Albowiem przykaza-

nia: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie

pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się

w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak

siebie samego! (…) A zwłaszcza rozumiejcie

chwilę obecną: teraz nadeszła dla was go-

dzina powstania ze snu. Teraz bowiem zba-

wienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy

uwierzyli. (…). Odrzućmy więc uczynki

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję

światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny

dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie

w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i za-

zdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezu-

sa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio

o ciało, dogadzając żądzom (Rz, 13,8-14).

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą

Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,

byście mogli się ostać wobec podstępnych

zakusów diabła. (…) Dlatego weźcie na sie-

bie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły

zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczyw-

szy wszystko.(…) W każdym położeniu

bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdo-

łacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski

Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz

Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszela-

kiej modlitwy i błagania. Przy każdej spo-

sobności módlcie się w Duchu! Nad tym

właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście

za wszystkich świętych (Ef, 6,10-18).

Nigdy nie jest za późno, aby się zmienić,

nie warto czekać do kolejnego Sylwestra –

trzeba już dziś zacząć zbliżać się do Boga.

Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów du-

chowych, starajcie się posiąść w obfitości te

z nich, które przyczynią się do zbudowania

kościoła (1List do Koryntian, 14,12).

Z takim właśnie postanowieniem chrze-

ścijańskiej dyscypliny

Iwona

Jan Paweł II w Panamie

Relikwie św. Jana Pawła II zostały

umieszczone w  ołtarzu katedry w  Pana-

ma City, który konsekrwał papież Franci-

szek. Ołtarz zadedykowano czterem

świętym: św. Marcinowi de Porres i św. Ró-

zy z Limy - dwóm pierwszym świętym lądu

amerykańskiego, św. Oskarowi Romero

oraz św. Janowi Pawłowi I I . Archikatedra

w Panamie zadedykowana Matce Bożej

Starszej (Santa María la Antigua) jest

pierwszą katedrą wybudowaną na stałym

lądzie obu Ameryk. Została wpisana na listę

światowego dziedzictwa kulturowego UNE-

SCO. Polska delegacja była najl iczniejszą

grupą z Europy, która uczestniczyła w tego-

rocznych ŚDM w Panamie. Liczyła ponad

3,5 tys. osób.

Cud kard. Wyszyńskiego

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, wicepo-

stulator w procesie beatyfikacyjnym kard.

Wyszyńskiego, poinformował, że 29 listopa-

da ub. r. konsylium lekarskie watykań-

skiej Kongregacji Spraw Kanoni=

zacyjnych potwierdziło cud uzdrowienia

młodej dziewczyny za przyczyną kard.

Stefana Wyszyńskiego. Ten długo oczeki-

wany fakt uruchomi ostatnie procedury

umożliwiające beatyfikację Sługi Bożego

kard. Stefana Wyszyńskiego. Teraz oczeku-

jemy na posiedzenie następnej komisj i , ko-

misj i konsultorów teologów, której

zadaniem jest stwierdzić, czy uzdrowienie

tej dziewczyny miało związek z modlitwą za

przyczyną Sługi Bożego.

Dzień Życia Konsekrowanego

Dnia 2 lutego obchodzony jest w  Ko-

ściele Dzień Życia Konsekrowanego.

Z tej okazji 2 lutego o godz. 1 6 bp Piotr Ja-

recki będzie przewodniczył uroczystej Mszy

św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Po homil i i osoby konsekrowane odnowią

swoje śluby i przyrzeczenia. W Mszy we-

zmą udział bracia i siostry zakonne, przed-

stawiciele instytutów świeckich, jak też

dziewice i wdowy konsekrowane z Archidie-

cezji Warszawskiej. Na terenie naszego de-

kanatu również znajduje się ki lka

klasztorów, m. in. w Borzecinie, Ożarowie,

Laskach.

Caritas w Warszawie

W  Domu Arcybiskupów Warszawskich

odbyło się noworoczne spotkanie Cari-

tas Archidiecezji Warszawskiej. Instytucja

zatrudnia ok. 300 osób. Specjal izuje się

szczególnie w trzech obszarach niesienia

pomocy: ludzi ciężko, przewlekle i nieule-

czalnie chorych, bezdomnych oraz dzie-

ciom i ich rodzinom (w edukacji

i wychowaniu). Darczyńcom Caritas, pra-

cownikom i wolontariuszom podziękował

kard. Kazimierz Nycz.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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POSTANOWIENIA

NOWOROCZNE JESZCZE RAZ

Posprzątal iśmy nasze mieszkania, zadbali-

śmy o środowisko, pomogliśmy misjona-

rzom! Zakończyliśmy akcję zbierania

elektrośmieci na cele misyjne, a dokładniej

na wyposażenie szpitala w Afryce. Nasza

parafia wraz ze Stowarzyszenie Dobrych

Inicjatyw „Pro Missio” przez recykling

wsparła polskich misjonarzy. Niektórzy za-

stanawial i się, w jaki sposób śmieciami

można pomagać? Okazuje się, że przez

odpowiednie przetworzenie rzeczy zepsu-

tych, niepotrzebnych można pozyskać mi. in.

metale takie jak miedź, aluminium, ołów,

srebro, gl in, złoto, platynę, czy pallad oraz

inne także cenne niemetalowe surowce,

które będą ponownie wykorzystane.

Akcja zakończyła się sukcesem dzięki

wszystkim, którzy przynieśl i zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny. W akcje zaan-

gażowali się wolontariusze ze Szkoły Pod-

stawowej ze Starych Babic oraz

Przedszkole w Bliznem Łaszczyńskiego.

Nasi misjonarze są ambasadorami polsko-

ści w odległych rejonach świata, obecnie na

misjach posługuje ponad 2 tys. naszych ro-

daków. Przynoszą oni Ewangelię i poprawę

jakości życia innym ludziom. Wszystkim

bardzo dziękujemy!

ks. Paweł Paliga

DLA MISJI

D
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Okazuje się, że przez

odpowiednie

przetworzenie rzeczy

zepsutych można

pozyskać mi.in. metale

takie jak miedź,

aluminium, ołów, srebro,

glin, złoto, platynę, czy

pallad oraz inne także

cenne niemetalowe

surowce, które będą

ponownie wykorzystane.

Najistotniejsze jest

to, aby zarezerwo-

wać czas na spotkanie

z Bogiem w Jego Słowie –

nie wtedy, kiedy znalazła

się wolna chwila, kiedy

jest nam dobrze czy źle,

ale systematycznie.

A może zamiast

postanowień -

chrześcijańska dyscyplina?
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wadzieścia sześć dni temu powital i-

śmy Nowy Rok i jak co roku dla każ-

dego był to dobry moment na chwilę

refleksj i nad tym, co udało nam się

osiągnąć i co chciel ibyśmy zmienić w na-

szym życiu, by być lepszymi, szczęśl iwymi.

Efektem tego typu rozmyślań są zwyczajo-

we postanowienia noworoczne: schudnę,

rzucę palenie, będę mniej pracowała, znajdę

więcej czasu dla bl iskich, nauczę się języka

obcego.

Mamy już za sobą ponoć najbardziej de-

presyjny dzień w roku (trzeci poniedziałek

stycznia), czyl i tak zwany Blue Monday, gdy

zbliża się koniec terminu płatności kredytów

dotyczących zakupów świątecznych, a ok.

80% osób uświadamia sobie, że nie spełniły

postanowień noworocznych. Psycholodzy

twierdzą, że nasze postanowienia w więk-

szości nie udają się, ponieważ na swoje bar-

ki nakładamy zbyt ambitne cele, a pierwsze

nieudane próby skutecznie nas zniechęcają,

przez co tracimy wytrwałość w dążeniu do

osiągania naszych postanowień.

Pytanie, co by było gdyby nasze postano-

wienia dotyczyły naszej wiary, zbl iżenia się

do Boga, większej ufności w Jego dobrą wo-

lę? A może zamiast postanowień - chrześci-

jańska dyscyplina? Nie bierzcie więc wzoru

z tego świata, lecz przemieniajcie się przez

odnawianie umysłu, abyście umieli rozpo-

znać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co

Bogu przyjemne i co doskonałe (List do

Rzymian, 12,2).

Jestem we Wspólnocie Domowego Kościo-

ła i jednym z drogowskazów Nowego Czło-

wieka jest regularne spotkanie ze Słowem

Bożym. Z nauczania założyciela Ruchu

Światło Życie - ks. Franciszka Blachnickiego

dowiadujemy się, że czytanie Słowa Bożego

to sprawa poważna, bo czytać, a nie wypeł-

niać, słuchać, a nie wypełniać, to lekcewa-

żyć Boga (…). Najistotniejsze jest to, aby

systematycznie zarezerwować czas dla Pa-

na Boga, na spotkanie z Nim w Jego Słowie

– nie wtedy, kiedy znalazła się wolna chwila,

kiedy jest nam dobrze czy też źle, ale syste-

matycznie, albowiem systematyczność wy-

rabia wytrwałość, a wytrwałość - cnotę, jak

mówi św. Paweł w liście do Rzymian.

Tylko dzięki regularnemu spotkaniu ze

Słowem Bożym, możemy prowadzić dialog

z naszym Ojcem. Tylko tam znajdziemy od-

powiedzi na nurtujące nas pytania, tylko tak

jesteśmy w stanie wzrastać w miłości. Pew-

nie komuś, kto ma w domu Pismo Święte

i nie zagląda do niego, trudno będzie od dziś

codziennie poświęcać 1 0-20 minut na roz-

ważanie Słów Bożych. Nie masz jeszcze Pi-

sma Świętego? Nie szkodzi - są aplikacje na

telefon, audiobooki, więc teraz może być

ono dostępne w dowolnej chwil i , momencie

– trzeba znaleźć tylko czas. Żeby się nie

zniechęcać chrześcijańską dyscypliną, może

warto zacząć od sięgania do Słowa Bożego

raz w miesiącu, potem raz w tygodniu, by

potem przejść do codziennego dialogu z Bo-

giem. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza

wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliź-

niego, wypełnił Prawo. Albowiem przykaza-

nia: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie

pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się

w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak

siebie samego! (…) A zwłaszcza rozumiejcie

chwilę obecną: teraz nadeszła dla was go-

dzina powstania ze snu. Teraz bowiem zba-

wienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy

uwierzyli. (…). Odrzućmy więc uczynki

ciemności, a przyobleczmy się w zbroję

światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny

dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie

w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i za-

zdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezu-

sa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio

o ciało, dogadzając żądzom (Rz, 13,8-14).

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą

Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,

byście mogli się ostać wobec podstępnych

zakusów diabła. (…) Dlatego weźcie na sie-

bie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły

zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczyw-

szy wszystko.(…) W każdym położeniu

bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdo-

łacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski

Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz

Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszela-

kiej modlitwy i błagania. Przy każdej spo-

sobności módlcie się w Duchu! Nad tym

właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście

za wszystkich świętych (Ef, 6,10-18).

Nigdy nie jest za późno, aby się zmienić,

nie warto czekać do kolejnego Sylwestra –

trzeba już dziś zacząć zbliżać się do Boga.

Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów du-

chowych, starajcie się posiąść w obfitości te

z nich, które przyczynią się do zbudowania

kościoła (1List do Koryntian, 14,12).

Z takim właśnie postanowieniem chrze-

ścijańskiej dyscypliny

Iwona

Jan Paweł II w Panamie

Relikwie św. Jana Pawła II zostały

umieszczone w  ołtarzu katedry w  Pana-

ma City, który konsekrwał papież Franci-

szek. Ołtarz zadedykowano czterem

świętym: św. Marcinowi de Porres i św. Ró-

zy z Limy - dwóm pierwszym świętym lądu

amerykańskiego, św. Oskarowi Romero

oraz św. Janowi Pawłowi I I . Archikatedra

w Panamie zadedykowana Matce Bożej

Starszej (Santa María la Antigua) jest

pierwszą katedrą wybudowaną na stałym

lądzie obu Ameryk. Została wpisana na listę

światowego dziedzictwa kulturowego UNE-

SCO. Polska delegacja była najl iczniejszą

grupą z Europy, która uczestniczyła w tego-

rocznych ŚDM w Panamie. Liczyła ponad

3,5 tys. osób.

Cud kard. Wyszyńskiego

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap, wicepo-

stulator w procesie beatyfikacyjnym kard.

Wyszyńskiego, poinformował, że 29 listopa-

da ub. r. konsylium lekarskie watykań-

skiej Kongregacji Spraw Kanoni=

zacyjnych potwierdziło cud uzdrowienia

młodej dziewczyny za przyczyną kard.

Stefana Wyszyńskiego. Ten długo oczeki-

wany fakt uruchomi ostatnie procedury

umożliwiające beatyfikację Sługi Bożego

kard. Stefana Wyszyńskiego. Teraz oczeku-

jemy na posiedzenie następnej komisj i , ko-

misj i konsultorów teologów, której

zadaniem jest stwierdzić, czy uzdrowienie

tej dziewczyny miało związek z modlitwą za

przyczyną Sługi Bożego.

Dzień Życia Konsekrowanego

Dnia 2 lutego obchodzony jest w  Ko-

ściele Dzień Życia Konsekrowanego.

Z tej okazji 2 lutego o godz. 1 6 bp Piotr Ja-

recki będzie przewodniczył uroczystej Mszy

św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Po homil i i osoby konsekrowane odnowią

swoje śluby i przyrzeczenia. W Mszy we-

zmą udział bracia i siostry zakonne, przed-

stawiciele instytutów świeckich, jak też

dziewice i wdowy konsekrowane z Archidie-

cezji Warszawskiej. Na terenie naszego de-

kanatu również znajduje się ki lka

klasztorów, m. in. w Borzecinie, Ożarowie,

Laskach.

Caritas w Warszawie

W  Domu Arcybiskupów Warszawskich

odbyło się noworoczne spotkanie Cari-

tas Archidiecezji Warszawskiej. Instytucja

zatrudnia ok. 300 osób. Specjal izuje się

szczególnie w trzech obszarach niesienia

pomocy: ludzi ciężko, przewlekle i nieule-

czalnie chorych, bezdomnych oraz dzie-

ciom i ich rodzinom (w edukacji

i wychowaniu). Darczyńcom Caritas, pra-

cownikom i wolontariuszom podziękował

kard. Kazimierz Nycz.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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POSTANOWIENIA

NOWOROCZNE JESZCZE RAZ

Posprzątal iśmy nasze mieszkania, zadbali-

śmy o środowisko, pomogliśmy misjona-

rzom! Zakończyliśmy akcję zbierania

elektrośmieci na cele misyjne, a dokładniej

na wyposażenie szpitala w Afryce. Nasza

parafia wraz ze Stowarzyszenie Dobrych

Inicjatyw „Pro Missio” przez recykling

wsparła polskich misjonarzy. Niektórzy za-

stanawial i się, w jaki sposób śmieciami

można pomagać? Okazuje się, że przez

odpowiednie przetworzenie rzeczy zepsu-

tych, niepotrzebnych można pozyskać mi. in.

metale takie jak miedź, aluminium, ołów,

srebro, gl in, złoto, platynę, czy pallad oraz

inne także cenne niemetalowe surowce,

które będą ponownie wykorzystane.

Akcja zakończyła się sukcesem dzięki

wszystkim, którzy przynieśl i zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny. W akcje zaan-

gażowali się wolontariusze ze Szkoły Pod-

stawowej ze Starych Babic oraz

Przedszkole w Bliznem Łaszczyńskiego.

Nasi misjonarze są ambasadorami polsko-

ści w odległych rejonach świata, obecnie na

misjach posługuje ponad 2 tys. naszych ro-

daków. Przynoszą oni Ewangelię i poprawę

jakości życia innym ludziom. Wszystkim

bardzo dziękujemy!

ks. Paweł Paliga
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Święty Łukasz ukazuje nam, że Ewangelia jest przekazem wydarzeń, które są źródłem naszej wiary. To

co Pan Bóg obiecał Izraelitom, wypełniło się w życiu Pana Jezusa, w którym „Słowo stało się Ciałem”.

Apostołowie stali się świadkami tych wydarzeń. Początkowo głosili je ustnie, a następnie zostały one spi-

sane. Pismo święte jest więc opisem wydarzeń, które dokonywały się w tym świecie mocą Bożą, i które

gdy je wspominamymają moc przemieniać nasze życie.

zytania z ostatnich nie-

dziel poświęcone są obja-

wieniu się Chrystusa,

przedstawieniu, kim na-

prawdę jest. Pierwszym świętem

po Bożym Narodzeniu, w którym

wspominamy objawienie się Je-

zusa w małej dziecinie, jest patro-

nalne święto naszej parafi i ,

potem mamy niedzielę Chrztu

Pańskiego, pierwszy cud w Kanie

Gali lejskiej i w końcu niedziela

dzisiejsza… Ewangelia ukazuje

nam Chrystusa czytającego

w świątyni słowa proroka Izaja-

sza. Słowa, które się wypełniły

właśnie w Nim.

Dziś, to jest bl isko dwa ty-

siące lat od tego czasu, możemy

poznawać Chrystusa, właśnie

czytając Pismo Święte. Św. Hie-

ronim mówił, kto nie czyta Bibl i i ,

nie zna Chrystusa. Pochylając

się nad Bibl ią, możemy doświad-

czyć, że zawarte w niej słowo jest

naprawdę żywe i wypełnia się

w konkretnych wydarzeniach na-

szego życia. To słowo, które za-

powiada wydarzenia, przeprowa-

dza przez nie, wyjaśnia. Częste

sięganie po Pismo Święte jest szukaniem re-

lacj i z Bogiem, trwaniem w stałym kontakcie

z Nim. I wtedy okazuje się, że ten odległy

Bóg jest bardzo blisko, wie o wszystkim, co

dzieje się w moim życiu, co kryje się w moim

sercu, zna moje obawy i nadzieje… Nie po-

zostaje głuchy na moje wołanie, przychodzi

z odpowiedzią na rodzące się pytania, pocie-

sza, ostrzega, upomina. Nie można być w re-

lacj i , nie szukając kontaktu, nie można mieć

żywego kontaktu z Bogiem, powtarzając wy-

uczone na pamięć modlitwy, czasami bez

zastanowienia. Nie można mieć kontaktu, je-

śl i tylko się mówi, a się nie słucha. Czy nie

jestem ciekawy tego, co Bóg ma mi do po-

wiedzenia?

Chrystus przyszedł, aby głosić dobrą no-

winę. Potem to, co głosił przypieczętował

swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. I tak

ma być z nami, jeśl i mienimy się uczniami

Chrystusa. Tam, gdzie jesteśmy, czyl i gdzie

Pan Bóg nas postawił, mamy słowem i czy-

nem dawać świadectwo o Bożej miłości. Iść

do ludzi z dobrą nowiną, z dobrym słowem.

Chrystus potrzebuje dziś świadków. Czy mo-

gę być świadkiem kogoś, kogo nie znam?

Dlatego warto czytać Bibl ię, pozwalać napeł-

niać się Słowem Bożym tak, żeby naprawdę

ono nas przenikało, bo tylko wtedy słowa,

które będą płynęły z naszych ust, będą gło-

szeniem dobrej nowiny. Jednak same słowa

niepoparte przykładem własnego życia, są

puste i ulotne. Słowa głoszone przez proroka

Izajasza wypełniły się w Jezusie Chrystusie.

Słowa Chrystusa wypełniły się na krzyżu.

Może nie każdy czuje się powołany do

tego, żeby ewangelizować, głosić Słowo Bo-

że w świątyniach i na placach, ale dzisiaj,

kiedy w eterze krąży tak dużo złych słów,

warto mówić językiem miłości, łagodności,

pokory, cierpl iwości – mówić prawdę. W na-

szej szarej codzienności dobre słowo stanie

się w ten sposób dobrą nowiną dla kogoś, kto

jej potrzebuje. Dobre słowo uzdrawia rela-

cje, wprowadza pokój, pokonuje zło.

Wiola Malan
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 , 1 -4; 4, 1 4-21 )

Jezus powrócił w mocy Ducha do Gali lei , a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy (… )

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwy-

czajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy

księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ

Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od

Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim

utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 27.01 - niedziela, w łączności z ŚDM 201 9

spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej

w Wilanowie od g. 1 4.00

2. 28.01 - poniedziałek, wspomnienie

św. Tomasza z Akwinu

3. 31 .01 - czwartek, wspomnienie św. Jana

Boski

4. 01 .02 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź

od g. 1 7.1 5, po Mszy św. wieczornej

nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana

Jezusa i adoracja Eucharystyczna do g. 21

w intencji Katechez w naszej Parafi i

5. 02.02 - pierwsza sobota miesiąca, święto

Ofiarowania Pańskiego, błogosławieństwo

gromnic na początku Mszy św., Dzień Życia

Konsekrowanego, taca na zakony

klauzurowe

6. 03.02 - pierwsza niedziela miesiąca, po

sumie adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolędy

w minionym tygodniu

8. Wizyta Duszpasterska:

28.01 , Pn - Narwik 24

29.01 , Wt - Wielbarska, Fabiańska,

Oryszewska, Otrębuska, Kozłowiecka

Ks. Marian Rowicki

C Z YTAN I A N I E D Z I E L N E :

N E 8 , 2 - 4 A . 5 - 6 . 8 - 1 0

P S 1 9 ( 1 8 ) , 8 - 1 0 . 1 5

1 K O R 1 2 , 1 2 - 3 0 ;

Ł K 1 , 1 - 4 ; 4 , 1 4 - 2 1

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 godzinie 1 8.00

a w niedziele o godzinie 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godziny 1 7.1 5

DLA MISJI

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
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SŁOWO, KTÓRE SIĘ WYPEŁNIA

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) 7220250

Nowe konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego.

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

KOSZT WYDANIA: 50 GR

CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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Dobre Miejsce tradycyjnie zaprasza na

Walentynki 201 9. Tym razem 1 4 lutego rozpocznie

się nastrojowym koncertem duetu PELIKAN

Magdaleny Frączek i jej męża Alberta Klejca.

“Koncert duetu PELIKAN to trwające około 60 minut spotkanie słuchaczy i muzyków w cie-

płej, otwartej atmosferze gdzie bardzo ważną rolę odgrywa również intymność, romantycz-

ność i prawda. Wszystkie utwory to kompozycje własne pisane w domu i w podróży. We

własnej sypialni i w bieszczadzkiej chacie. Piosenki traktują o relacji dwóch osób i o wła-

snym wnętrzu. Nie ma tutaj wstydu przed uczuciami, które każdy z nas w sobie ma”.

Po koncercie chętne pary udadzą się na randkową część – słodki poczęstunek w sali ban-

kietowej Dobrego Miejsca. Tu oprócz deseru czeka możliwość spotkania z Fundacją Po-

moc Rodzinie z Łomianek. Naszymi gośćmi będą państwo Anna i Cezary Krupowie, którzy

podzielą się z chętnymi parami tematami do dialogu, powiedzą o warsztatowych “Progra-

mach na miłość i życie” i kursach przedmałżeńskich “Radość i nadzieja” organizowanych

przez FPR.

Bilety na stronie www.chrzescijanskiegranie.pl.

Data: 1 4 lutego 201 9 r. godz. : 1 9.00.

Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul . Dewajtis 3.

Koncert 29 zł / os. (UWAGA! I lość miejsc ograniczona – 31 0 miejsc!)

Całość randki (koncert+poczęstunek) 11 9 zł / para (UWAGA! I lość miejsc ograniczona –

tylko dla 50 par!)

www.chrzescijanskiegranie.pl

Walentynki 2019

koncert PELIKAN + randka dla dwojga wDobrym Miejscu

Św. Hieronim mówił, że kto nie czyta Biblii, nie zna

Chrystusa. Pochylając się nad Biblią, możemy doświad-

czyć, że zawarte w niej słowo jest naprawdę żywe i wypełnia się

w konkretnych wydarzeniach naszego życia.

1.  27.01 - niedziela, w łączności z ŚDM 2019 
spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej  
w Wilanowie od g. 14.00

2.  28.01 - poniedziałek, wspomnienie  
św. Tomasza z Akwinu

3.  31.01 - czwartek, wspomnienie św. Jana 
Boski

4.  01.02 - pierwszy piątek miesiąca, spo-
wiedź od g. 17.15, po Mszy św. wieczornej 
nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa i adoracja Eucharystyczna do  
g, 21 w intencji Katechez w naszej Parafii

5.  02.02 - pierwsza sobota miesiąca, święto 
Ofiarowania Pańskiego, błogosławieństwo 
gromnic na początku Mszy św., Dzień 

Życia Konsekrowanego, taca na zakony 
klauzurowe

6.  03.02 - pierwsza niedziela miesiąca, po 
sumie adoracja Najświętszego Sakramentu

7.  Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolędy 
w minionym tygodniu

8. Wizyta Duszpasterska:
28.01, Pn - Narwik 24
29.01,  Wt - Wielbarska, Fabiańska,  

Oryszewska, Otrębuska, Kozłowiecka
30.01,  Śr - Spychowska, Strawczyńska, 

Hucisko
31.01,  Cz - Borzęcińska Ołtarzewska, Lazu-

rowa 173, 175, 177, 179
02.02, Sb - Lazurowa 181, 183, 185, 185A


