
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modli ł, wygląd Jego twa-
rzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byl i to Moj-
żesz i El iasz. Ukazal i się oni w chwale i mówil i o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęl i , ujrzel i Jego chwałę i obydwu mężów,
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali , Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mó-
wi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękl i się, gdy weszl i w obłok. A z obłoku odezwał się
głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwil i gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus
jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedziel i o tym, co zobaczyl i .

Gdy się modlił… Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do modlitwy, aby napeł-
niać się obecnością Boga. Pan Jezus zjednoczony z Ojcem objawiał Jego chwa-
łę. Takie jest również powołanie chrześcijanina, ukazywać swoim życiem Boga.
My jednak nie mamy światła sami z siebie, możemy jedynie odbijać to, którym
oświeca nas Pan. Ważne jest więc otwarcie na Niego.

radycyjnie w drugą niedzielę Wiel-
kiego Postu Kościół zaprasza, aby
z Jezusem wejść na Górę Tabor.

Ewangelia opisuje, że Zbawiciel zabrał tam
Piotra, Jakuba i Jana i wobec nich się prze-
mienił. Przemienienie Jezusa jest umocnie-
niem wiary uczniów w obliczu Jego męki
i śmierci. Zapewne doświadczenie Jego cier-
pienia będzie dla ich wiary czymś tak de-
strukcyjnym, że trzeba ją umocnić
ukazaniem Jego bóstwa, bo nie wystarczą
już nawet uzdrowienia, wskrzeszenia, cho-
dzenie po morzu, czego przecież byl i na-
ocznymi świadkami. Jezus zdaje sobie
sprawę, że uczniowie będą osamotnieni
gdy Go zabraknie.

Jak wynika z opisu, Apostołowie nie
bardzo jeszcze rozumiel i , czego są świad-
kami. Ich sen jest symbolem postawy tych
wszystkich, którzy są zaproszeni przez Je-
zusa do bycia przy Nim, ale tego nie doce-
niają lub nie rozumieją.

Przemienienie miało miejsce na górze,
gdy Jezus się modli ł: „Wygląd Jego twarzy
się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco
białe” (Łk 9,29). Jezus pozwolił, aby Jego Bó-
stwo na moment oświeciło Jego ludzką po-
stać. Bóg udziela takiej łaski, trwa ona tylko

przelotną chwilę i ma na celu umocnić wiarę
i dodać odwagi do niesienia krzyża.

Obok Pana przemienionego ukazuje się
dwoje ludzi: Mojżesz i El iasz; pierwszy przed-
stawia prawo, drugi proroków. Jezus przy-
szedł udoskonal ić prawo, a nauczanie
proroków uzupełnić i proroctwa zreal izować.
Obecność tych dwóch osobowości dowodzi
ciągłości między Starym a Nowym Testamen-
tem, a ich rozmowa zapowiada mękę Jezusa:
„Mówil i o Jego odejściu, którego miał dokonać
w Jerozol imie” (Łk 9,31 ). Jak Mojżesz i El iasz
cierpiel i i byl i prześladowani dla sprawy Boga,
również i Jezus będzie musiał cierpieć.

Przemienienie na Taborze należy do wy-
darzeń otwierających perspektywę życia
wiecznego w wymiarze pozaziemskim. Jest
to szczyt, na który można wejść jedynie po
otrzymaniu łaski. Nawet nie wszyscy Aposto-
łowie jej doświadczyl i . Uczestnicy zostal i wta-
jemniczeni w coś, co nie było dostępne
innym. Łaska się nigdy nikomu nie należy
i nikt nie ma do niej prawa. Bóg udziela jej
temu, komu chce, i w takiej mierze, w jakiej
chce. Czyni to jednak, mając na uwadze
prawdziwe dobro wielu, a nie tylko danego
człowieka. Przeżycia mistyczne zawsze przy-
gotowują do wykonania trudnego zadania.

Wydarzenie to odsłania nam prawdę
o tym, że Bóg w Jezusie przynosi ludziom
światło. Ono pozawala nam zrozumieć zapo-
czątkowanie przez Jezusa królestwa Bożego,
dlatego aby zrozumieć tę tajemnicę, trzeba
nieustannie słuchać Jezusa, okazywać Mu
zaufanie oraz wyznawać wiarę w Niego.
Przemienienie na górze Tabor zapowiadało
także nasze zmartwychwstanie i przemienie-
nie naszych ciał.

Jeśl i zaufamy Bogu i podążymy drogą,
na którą On nas zaprasza, doświadczymy
przemiany. Pamiętajmy jednak, że nie należy
na modlitwie szukać nadzwyczajnych przeżyć.
Modlitwa jest czasem ustalania, co jest wolą
Boga lub dziękczynienia za jej wypełnienie.
Jezus na górze Tabor rozmawia z Mojżeszem
i El iaszem o woli Ojca, którą wypełnił dosko-
nale w czasie przejścia, czyl i swej śmierci
w Jerozol imie. To jest niezwykle ważne wska-
zanie dla nas. Ukierunkowanie modlitwy na
właściwe odczytanie woli Ojca, z gotowością
jej wypełnienia, stanowi zasadniczą treść na-
szego spotkania z Bogiem. Wpatrujmy się
więc w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy
tacy jak ON. Bóg jest Bogiem wiernym!

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (9, 28b-36)

CZYTAJ W NUMERZE

SPOTKANIE Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM! O ISLAMIE Z PRAKTYKI
MISJONARZA OPOWIE KS. KAZIMIERZ KIESZEK

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
RDZ 1 5, 5-1 2. 1 7-1 8;
PS 27 (26), 1 bcde. 7-8.
9abc. 1 3-1 4;
FLP 3, 1 7 – 4, 1 ;
ŁK 9, 28b-36
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Przemienienie…

1 . 1 7.03 - Niedziela Dzieła pomocy misjonarzom
Ad gentes,
- po Mszy św. o g. 1 0.30 spotkanie dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
ze szkoły Gaudeamus,
- g. 1 7.30 Gorzkie Żale,
- zbiórka na szkołę integracyjną na Targówku ;

2. 1 8.03 - poniedziałek, katecheza, zapraszamy
wszystkich, których interesuje kerygmat
zawarty w Słowie Bożym;

3. 1 9.03 - wtorek, uroczystość św. Józefa
oblubieńca NMP,
- g. 1 8.00 Msza św. zbiorowa;

4. 22.03 - piątek, Droga Krzyżowa po Mszy św.
wieczornej;

5. 22 i   23 marca, w Klubie Mieszkańca Domu
Kultury Stare Babice odbędą się warsztaty
pt. „7 sekretów efektywnego ojcostwa” - dla
ojców którzy chcą wzmocnić swoje
ojcowskie umiejętności. Więcej szczegółów
znajduje się na plakacie, tabl ica ogłoszeń

6. 24.03 - niedziela, Narodowy Marsz Życia,
rozpocznie się Mszą św. o g. 1 1 .00

w bazylice archikatedralnej.

Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy przynieśl i męskie ubrania dla bezdomnych.
Ubrania zostały przekazane Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego, która w sposób profesjonalny
zajmuje się pomocą ubogim. Ul ica Miodowa znana była do niedawna z długich kolejek osób czekających na cie-
płą, treściwą zupę. To tam bracia od 25 lat prowadzil i przyklasztorną Jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych, kon-
tynuując przedwojenne dzieło bł. Aniceta. Z jadłodajni codziennie korzysta 200-300 osób. Oprócz żywienia,
ubierania, wparcia medycznego, w Domu bł. Aniceta ludzie bezdomni mogą skorzystać z bogatej oferty przygo-
towanej specjalnie dla nich. Są to regularne cotygodniowe spotkania z kulturą, spotkania modlitewne, spotkania
rękodzielnicze, rekolekcje.

ks. Paweł Paliga

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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T

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w każdy piątek po Mszy św. wieczornej
1 5.03 Prowadzi: Koło Żywego Różańca

22.03 Prowadzi: Domowy Kościół

Nocna Biegowa Droga Krzyżowa 33 km od 20 godziny

29.03 Prowadzą: Dzieci

05.04 Prowadzi: Droga Neokatechumenalna

1 2.04 Ulicami naszej parafi i (proszę zabrać ze sobą własny krzyż) prowadzą: Lektorzy
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Ekstremalna Droga Krzyżowa
Noc, wysiłek, wyzwanie, zmaganie się z  samym
sobą – wszystko po to, aby spotkać się z  Bogiem.
Zachęcają do tego organizatorzy 11 . Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej. W zeszłym roku zaplanowano pra-
wie 720 tras o długości ponad 30,5 tys. km. Na do-
stępnej na stronie internetowej EDK mapie będą
pojawiać się kolejne trasy w Polsce i za granicą. Or-
ganizatorzy ciągle poszukują też l iderów, którzy w lo-
kalnych społecznościach będą propagować ideę
EDK. Licząca ponad 40 km trasa została wytyczo-
na m. in. na terenie Wiecznego Miasta. Choć pierwsze
grupy wyruszą na ekstremalny szlak już 29 marca
i 5 kwietnia, to jednak główna edycja EDK odbędzie
się 1 2 kwietnia, a więc w piątek przed Niedzielą Pal-
mową. Informacje o zgłoszeniach i szczegółowe opisy
tras można znaleźć na stronie www.edk.org.pl.

Przeciw edukacji LGBT
Archidiecezja warszawska i   diecezja warszawsko-
praska opublikowały wspólne stanowisko nt. tzw.
„Deklaracji LGBT+". Biskupi sol idaryzują się
i wspierają zaniepokojonych rodziców. Duży niepokój
wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organiza-
cj i Zdrowia (WHO). Brak jakiejkolwiek wzmianki
w omawianym dokumencie na temat rol i rodziców –
wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi
w niej elementami edukacji ma charakter służebny –
może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna
z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obo-
wiązującym prawem oświatowym.

Episkopat o niedzieli
Konferencja Episkopatu Polski apeluje o  po-
wszechne poszanowanie w  naszym kraju nie-
dzieli jako istotnego dobra kulturowego
i   wyróżnika europejskiej cywilizacji – czytamy
w  wydanym w  czwartek stanowisku biskupów.
Celem ograniczenia handlu w niedzielę było nie tylko
umożliwienie tysiącom osób odpoczynku i przeżywa-
nia tego czasu w gronie rodziny, ale także dowarto-
ściowanie w świadomości obywatel i znaczenia tego
święta. W wielu krajach Unii Europejskiej , które wciąż
są normatywnym punktem odniesienia w przestrzeni
mentalnej naszego społeczeństwa, niedziela jest
dniem wolnym i oby takim pozostała w naszym kraju.

Misterium w  Czerwińsku
Słynne Misterium Męki Pańskiej z  1 931 r. według
scenariusza salezjanina ks.   dr.   Franciszka Hara-
zima z  muzyką ks.   dr  Antoniego Hlonda będzie
można oglądać od 1 6 marca w  Czerwińsku nad
Wisłą. Wystawiana na terenie XI I -wiecznego opactwa
sztuka przez dziesięciolecia cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wiernych, a gdy kilka lat temu wznowio-
no spektakle, frekwencja rośnie z roku na rok.
Misterium będzie grane w Czerwińsku w kolejne sobo-
ty i niedziele Wielkiego Postu. Dokładne informacje
znajdują się na stronie: www.misterium.bosko.pl.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

zym jest Stowarzyszenie Misji
Afrykańskich? Jest to katol ickie
zgromadzenie misyjne, założone

w Lyonie przez francuskiego biskupa
Melchiora de Maríon-Brési l lac w 1 856 r.
typowo dla kontynentu afrykańskiego,
gdzie Chrystus - a zarazem nauka ewan-
gel iczna - nie był jeszcze znany. Swą
działalność Stowarzyszenie rozpoczęło
w Sierra Leone - to nieduży kraj w Afryce
Zachodniej, między Wybrzeżem Kości
Słoniowej, Mali a Liberią - ale, niestety,
po trzech miesiącach nasz założyciel
z całą ekipą zmarl i na żółtą febrę. Można
powiedzieć, że to byl i pierwsi męczenni-
cy afrykańscy.

- Byłem w Beninie, wprawdzie niedługo,
tylko gościnnie, bo mamy tam rok forma-
cyjny dla naszych kleryków. Pracuję za-
sadniczo w Togo. To maleńki kraj w Afryce
Zachodniej, do I wojny światowej kolonia
niemiecka, później byl i tam misjonarze
niemieccy, a następnie Francuzi z Alzacj i .
W Togo jest nas ok. 25, a całe Stowarzy-
szenie l iczy ok. 800 ojców.
Na Wybrzeżu Kości Słoniowej stowarzy-
szenie doskonale się rozwija, że są tam
już trzy wyższe seminaria. Niektóre diece-
zje już nie potrzebują misjonarzy, są sa-
modzielne. Na północy są jeszcze
diecezje misyjne, ale południe już jest sa-
mowystarczalne.

Gdzie jeszcze pracują Ojcowie?
Pracują, od Wybrzeża Kości Słoniowej,
przez Ghanę, Togo, RPA po Nigerię. Je-
steśmy także w Demokratycznej Republ i-
ce Konga (przedtem to był Zair) oraz
w Zambii , Tanzanii i Kenii . Te kraje ewan-
gel izowane są przez naszych misjonarzy.

- Czy w  krajach, w  których Ojcowie pra-
cują, są muzułmanie? Jaka kultura tam
przeważa, francuska czy jeszcze inna?

- Muzułmanów jest raczej niewielu, w czę-
ści zachodniej islam obejmuje 1 5 proc.
społeczeństwa. Jeśl i chodzi o kulturę, to
w byłych koloniach francuskich dominuje
kultura francuska, inaczej jest w koloniach
angielskich. To są dwie cywil izacje. Myślę,
że francuskie kolonie są bardziej rozwinię-
te. Francuzi zostawil i dużo szkół, zbudo-
wali drogi, sprowadzil i wielu misjonarzy.
W krajach anglofońskich wielkim niebez-
pieczeństwem są sekty. Przychodzą
z Ameryki, z Angl i i i po prostu dzielą Ko-
ściół. Afrykańczykowi trudno je odróżnić,
dla niego to jest Kościół, a Kościół to Bóg.
Sekty zdobywają nowych członków na ba-
zie biedy, rozdają jakieś drobne upominki,
np. koszulki, i w ten sposób ich werbują.
W krajach frankofońskich też działają sek-
ty, ale Kościół jest bardzo si lny.

- Czy Ojciec kocha Afrykę?
- Bardzo kocham Afrykę i bardzo Afryce
współczuję. Byłem tam ponad 20 lat, ale
ze względu na malarię lekarz powiedział
mi, że na minimum 3 lata muszę wycofać
się ze strefy malarycznej.

- Co Ojciec chciałby zrobić dla Afryki na
misji afrykańskiej?
- Chciałbym przede wszystkim uczul ić na-
sze społeczeństwo, nasz Kościół, że Ko-
ściół afrykański jest Kościołem przyszłości.
Funkcjonuje u nas stereotyp Afrykańczyka
jako człowieka leniwego, a przez to niejako
człowieka trzeciej kategori i . Pamiętajmy
jednak, że nie jest łatwo żyć w takim klima-
cie. To nie jest lenistwo, to jest po prostu
zmęczenie. Większy wysiłek i od razu
przychodzi choroba, przychodzi malaria.
Trzeba uwrażl iwiać ludzi, że to jest nasz
brat - taki sam człowiek stworzony przez
Pana Boga jak ja. Afrykańczyk cierpi za
swoją skórę, za to, że jest czarny. On już
z tego powodu ma kompleksy, do których
przyczynil i się także koloniści.

Spotkanie z  ciekawym człowiekiem!
O ISLAMIE Z PRAKTYKI MISJONARZA

OPOWIE KS. KAZIMIERZ KIESZEK

Pamiętamy, że lansowano nawet po-
glądy, że Czarny nie ma duszy.
To przecież nie jest jego wina, że się
urodził w Afryce.
Kościół afrykański potrzebuje pomocy
nie tylko materialnej, ale i tej ducho-
wej, potrzebuje kontaktów, potrzebuje
kształcić swoich seminarzystów tutaj,
w Europie. Jako społeczeństwo Afry-
kańczycy na pewno potrzebują więcej
sprawiedl iwości. Tego, byśmy rzetel-
niej interesowali się Afryką, ich pro-
blemami. To są kraje, które nie są
wolne, są rządzone przez reżimy,
dyktatury. W niektórych z nich prezy-
dent jest bogatszy niż cały kraj,
a ogromna korupcja „zjada” im całą
pomoc, jaką otrzymują z Europy.
Afryce pomagają też rozmaite orga-
nizacje, tzw. humanitarne, ale faktem
jest, że jeżel i pomoc nie idzie przez
Kościół, to do celu dochodzą tylko
resztki. Widzi się nieraz przedstawi-
ciel i tych organizacj i , którzy jeżdżą
superluksusowymi samochodami,
otrzymują wysokie pensje i czasem
dadzą jakiś zeszyt czy ołówek. Ich admi-
nistracja połyka fundusze pomocowe.
I to bardzo boli . Widzimy też, że jeżel i
pomoc idzie przez jakieś zgromadzenie
czy inne kościelne formy, to dociera do
adresatów i wówczas zostaje sprawiedl i-
wie podzielona między ludzi najbardziej
potrzebujących, opuszczonych. Ale Ko-
ściół daje tym ludziom przede wszystkim
nadzieję, mówi, że Chrystus kocha wła-
śnie tych najuboższych, bo wiadomo, że
chrześcijaństwo jest rel igią ubogich.

- W  jakich dziedzinach najbardziej po-
trzeba pomocy?
- Mojemu sercu bl iscy są przede wszyst-
kim klerycy. Pochodząc
z rodzin bardzo bied-
nych, nie mają żadnej
pomocy. Przeciwnie -
gdy przyjeżdżają na
wakacje do swojego
biednego domu, cała
rodzina czeka, żeby im
coś przywieźć. Potrze-
ba nam zatem pomocy.
W Polsce jest coraz
bardziej popularna tzw.
adopcja dzieci na odle-
głość. To piękna idea,
polegająca na pomocy
konkretnemu dziecku
w jego wychowaniu
i edukacji . W Afryce ist-
nieje też problem wody,

studni w wioskach. Ja sam wybudowałem
ich kilka, te studnie nie są aż tak drogie,
chodzi o to, żeby ulżyć biednej kobiecie,
która często ki lka ki lometrów idzie po wo-
dę. Poza tym trzeba wciąż podnosić świa-
domość tych prostych ludzi, którzy są
manipulowani.

- Co w  doświadczeniach afrykańskich
było Ojca największą radością?
- Bardzo się cieszyłem, że na Wielkanoc
miałem nieraz ponad sto chrztów ludzi do-
rosłych, którzy odnaleźl i Chrystusa i byl i
szczęśl iwi, że są w Kościele, że wiedzą,
co to jest dobro, a co zło, że wiedzą, co to
jest braterstwo, rodzina. Przykład tego da-

wała parafia, która tworzyła jedną rodzi-
nę. Nie ma biednego czy bogatego - jest
brat. Bywało tak, że na terenie parafi i
miałem kilka plemion, zawsze wtedy sta-
rałem się tworzyć braterstwo, budować
świadomość, że jesteśmy wszyscy brać-
mi, a Bóg jest naszym Ojcem, który nas
kocha, mimo że jesteśmy biedni. On jest
obok nas i tak samo cierpi jak my.

- W  jaki sposób możemy Wam
pomóc?
- Jeśl i chodzi o adresy - mamy dwa domy
w Polsce: Dom Formacyjny w Borzęcinie
Dużym k. Warszawy (ul. Warszawska 826,
05-083 Zaborów) i Dom Rekolekcyjny
w Piwnicznej-Zdroju (Śmigowskie 42,
33-350 Piwniczna-Zdrój). Mamy doskona-
łe ekipy ludzi młodych, energicznych, dy-
namicznych, ze stażem w Afryce, ale te
domy trzeba administrować, a więc po kil-
ku latach w Afryce wracają znowu na kilka
lat do Polski. Każdy, kto się poczuwa do
odpowiedzialności za dzieło misj i w Afry-
ce, może przejść odpowiednią formację
i wspomóc naszą pracę. Oczywiście, mi-
sja nie jest przygodą, misja jest powoła-
niem. Jadąc tam, trzeba dać z siebie
wiele i zostawić po sobie jakiś ślad.

Niedziela Ogólnopolska 33/2009, str. 18-19
http://www.niedziela.pl/artykul/89431/nd/Ukochac-Afryke
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1 7 marca około  godz. 1 8.40 (po wieczornej Mszy św.) w  salce odbę-
dzie się spotkanie z  ks.   Kazimierzem Kieszkiem ze Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich (SMA). Ks. Kazimierz posługiwał  m.in. w  Egipcie
w  Katedrze Świętego Marka. Za swoją wieloletnią pracę misyjną,
zawsze z  Polską w  sercu, został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
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Ekstremalna Droga Krzyżowa
Noc, wysiłek, wyzwanie, zmaganie się z  samym
sobą – wszystko po to, aby spotkać się z  Bogiem.
Zachęcają do tego organizatorzy 11 . Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej. W zeszłym roku zaplanowano pra-
wie 720 tras o długości ponad 30,5 tys. km. Na do-
stępnej na stronie internetowej EDK mapie będą
pojawiać się kolejne trasy w Polsce i za granicą. Or-
ganizatorzy ciągle poszukują też l iderów, którzy w lo-
kalnych społecznościach będą propagować ideę
EDK. Licząca ponad 40 km trasa została wytyczo-
na m. in. na terenie Wiecznego Miasta. Choć pierwsze
grupy wyruszą na ekstremalny szlak już 29 marca
i 5 kwietnia, to jednak główna edycja EDK odbędzie
się 1 2 kwietnia, a więc w piątek przed Niedzielą Pal-
mową. Informacje o zgłoszeniach i szczegółowe opisy
tras można znaleźć na stronie www.edk.org.pl.

Przeciw edukacji LGBT
Archidiecezja warszawska i   diecezja warszawsko-
praska opublikowały wspólne stanowisko nt. tzw.
„Deklaracji LGBT+". Biskupi sol idaryzują się
i wspierają zaniepokojonych rodziców. Duży niepokój
wzbudzają standardy i wytyczne Światowej Organiza-
cj i Zdrowia (WHO). Brak jakiejkolwiek wzmianki
w omawianym dokumencie na temat rol i rodziców –
wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi
w niej elementami edukacji ma charakter służebny –
może oznaczać, że „Deklaracja” jest sprzeczna
z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obo-
wiązującym prawem oświatowym.

Episkopat o niedzieli
Konferencja Episkopatu Polski apeluje o  po-
wszechne poszanowanie w  naszym kraju nie-
dzieli jako istotnego dobra kulturowego
i   wyróżnika europejskiej cywilizacji – czytamy
w  wydanym w  czwartek stanowisku biskupów.
Celem ograniczenia handlu w niedzielę było nie tylko
umożliwienie tysiącom osób odpoczynku i przeżywa-
nia tego czasu w gronie rodziny, ale także dowarto-
ściowanie w świadomości obywatel i znaczenia tego
święta. W wielu krajach Unii Europejskiej , które wciąż
są normatywnym punktem odniesienia w przestrzeni
mentalnej naszego społeczeństwa, niedziela jest
dniem wolnym i oby takim pozostała w naszym kraju.

Misterium w  Czerwińsku
Słynne Misterium Męki Pańskiej z  1 931 r. według
scenariusza salezjanina ks.   dr.   Franciszka Hara-
zima z  muzyką ks.   dr  Antoniego Hlonda będzie
można oglądać od 1 6 marca w  Czerwińsku nad
Wisłą. Wystawiana na terenie XI I -wiecznego opactwa
sztuka przez dziesięciolecia cieszyła się dużym zain-
teresowaniem wiernych, a gdy kilka lat temu wznowio-
no spektakle, frekwencja rośnie z roku na rok.
Misterium będzie grane w Czerwińsku w kolejne sobo-
ty i niedziele Wielkiego Postu. Dokładne informacje
znajdują się na stronie: www.misterium.bosko.pl.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

zym jest Stowarzyszenie Misji
Afrykańskich? Jest to katol ickie
zgromadzenie misyjne, założone

w Lyonie przez francuskiego biskupa
Melchiora de Maríon-Brési l lac w 1 856 r.
typowo dla kontynentu afrykańskiego,
gdzie Chrystus - a zarazem nauka ewan-
gel iczna - nie był jeszcze znany. Swą
działalność Stowarzyszenie rozpoczęło
w Sierra Leone - to nieduży kraj w Afryce
Zachodniej, między Wybrzeżem Kości
Słoniowej, Mali a Liberią - ale, niestety,
po trzech miesiącach nasz założyciel
z całą ekipą zmarl i na żółtą febrę. Można
powiedzieć, że to byl i pierwsi męczenni-
cy afrykańscy.

- Byłem w Beninie, wprawdzie niedługo,
tylko gościnnie, bo mamy tam rok forma-
cyjny dla naszych kleryków. Pracuję za-
sadniczo w Togo. To maleńki kraj w Afryce
Zachodniej, do I wojny światowej kolonia
niemiecka, później byl i tam misjonarze
niemieccy, a następnie Francuzi z Alzacj i .
W Togo jest nas ok. 25, a całe Stowarzy-
szenie l iczy ok. 800 ojców.
Na Wybrzeżu Kości Słoniowej stowarzy-
szenie doskonale się rozwija, że są tam
już trzy wyższe seminaria. Niektóre diece-
zje już nie potrzebują misjonarzy, są sa-
modzielne. Na północy są jeszcze
diecezje misyjne, ale południe już jest sa-
mowystarczalne.

Gdzie jeszcze pracują Ojcowie?
Pracują, od Wybrzeża Kości Słoniowej,
przez Ghanę, Togo, RPA po Nigerię. Je-
steśmy także w Demokratycznej Republ i-
ce Konga (przedtem to był Zair) oraz
w Zambii , Tanzanii i Kenii . Te kraje ewan-
gel izowane są przez naszych misjonarzy.

- Czy w  krajach, w  których Ojcowie pra-
cują, są muzułmanie? Jaka kultura tam
przeważa, francuska czy jeszcze inna?

- Muzułmanów jest raczej niewielu, w czę-
ści zachodniej islam obejmuje 1 5 proc.
społeczeństwa. Jeśl i chodzi o kulturę, to
w byłych koloniach francuskich dominuje
kultura francuska, inaczej jest w koloniach
angielskich. To są dwie cywil izacje. Myślę,
że francuskie kolonie są bardziej rozwinię-
te. Francuzi zostawil i dużo szkół, zbudo-
wali drogi, sprowadzil i wielu misjonarzy.
W krajach anglofońskich wielkim niebez-
pieczeństwem są sekty. Przychodzą
z Ameryki, z Angl i i i po prostu dzielą Ko-
ściół. Afrykańczykowi trudno je odróżnić,
dla niego to jest Kościół, a Kościół to Bóg.
Sekty zdobywają nowych członków na ba-
zie biedy, rozdają jakieś drobne upominki,
np. koszulki, i w ten sposób ich werbują.
W krajach frankofońskich też działają sek-
ty, ale Kościół jest bardzo si lny.

- Czy Ojciec kocha Afrykę?
- Bardzo kocham Afrykę i bardzo Afryce
współczuję. Byłem tam ponad 20 lat, ale
ze względu na malarię lekarz powiedział
mi, że na minimum 3 lata muszę wycofać
się ze strefy malarycznej.

- Co Ojciec chciałby zrobić dla Afryki na
misji afrykańskiej?
- Chciałbym przede wszystkim uczul ić na-
sze społeczeństwo, nasz Kościół, że Ko-
ściół afrykański jest Kościołem przyszłości.
Funkcjonuje u nas stereotyp Afrykańczyka
jako człowieka leniwego, a przez to niejako
człowieka trzeciej kategori i . Pamiętajmy
jednak, że nie jest łatwo żyć w takim klima-
cie. To nie jest lenistwo, to jest po prostu
zmęczenie. Większy wysiłek i od razu
przychodzi choroba, przychodzi malaria.
Trzeba uwrażl iwiać ludzi, że to jest nasz
brat - taki sam człowiek stworzony przez
Pana Boga jak ja. Afrykańczyk cierpi za
swoją skórę, za to, że jest czarny. On już
z tego powodu ma kompleksy, do których
przyczynil i się także koloniści.

Spotkanie z  ciekawym człowiekiem!
O ISLAMIE Z PRAKTYKI MISJONARZA

OPOWIE KS. KAZIMIERZ KIESZEK

Pamiętamy, że lansowano nawet po-
glądy, że Czarny nie ma duszy.
To przecież nie jest jego wina, że się
urodził w Afryce.
Kościół afrykański potrzebuje pomocy
nie tylko materialnej, ale i tej ducho-
wej, potrzebuje kontaktów, potrzebuje
kształcić swoich seminarzystów tutaj,
w Europie. Jako społeczeństwo Afry-
kańczycy na pewno potrzebują więcej
sprawiedl iwości. Tego, byśmy rzetel-
niej interesowali się Afryką, ich pro-
blemami. To są kraje, które nie są
wolne, są rządzone przez reżimy,
dyktatury. W niektórych z nich prezy-
dent jest bogatszy niż cały kraj,
a ogromna korupcja „zjada” im całą
pomoc, jaką otrzymują z Europy.
Afryce pomagają też rozmaite orga-
nizacje, tzw. humanitarne, ale faktem
jest, że jeżel i pomoc nie idzie przez
Kościół, to do celu dochodzą tylko
resztki. Widzi się nieraz przedstawi-
ciel i tych organizacj i , którzy jeżdżą
superluksusowymi samochodami,
otrzymują wysokie pensje i czasem
dadzą jakiś zeszyt czy ołówek. Ich admi-
nistracja połyka fundusze pomocowe.
I to bardzo boli . Widzimy też, że jeżel i
pomoc idzie przez jakieś zgromadzenie
czy inne kościelne formy, to dociera do
adresatów i wówczas zostaje sprawiedl i-
wie podzielona między ludzi najbardziej
potrzebujących, opuszczonych. Ale Ko-
ściół daje tym ludziom przede wszystkim
nadzieję, mówi, że Chrystus kocha wła-
śnie tych najuboższych, bo wiadomo, że
chrześcijaństwo jest rel igią ubogich.

- W  jakich dziedzinach najbardziej po-
trzeba pomocy?
- Mojemu sercu bl iscy są przede wszyst-
kim klerycy. Pochodząc
z rodzin bardzo bied-
nych, nie mają żadnej
pomocy. Przeciwnie -
gdy przyjeżdżają na
wakacje do swojego
biednego domu, cała
rodzina czeka, żeby im
coś przywieźć. Potrze-
ba nam zatem pomocy.
W Polsce jest coraz
bardziej popularna tzw.
adopcja dzieci na odle-
głość. To piękna idea,
polegająca na pomocy
konkretnemu dziecku
w jego wychowaniu
i edukacji . W Afryce ist-
nieje też problem wody,

studni w wioskach. Ja sam wybudowałem
ich kilka, te studnie nie są aż tak drogie,
chodzi o to, żeby ulżyć biednej kobiecie,
która często ki lka ki lometrów idzie po wo-
dę. Poza tym trzeba wciąż podnosić świa-
domość tych prostych ludzi, którzy są
manipulowani.

- Co w  doświadczeniach afrykańskich
było Ojca największą radością?
- Bardzo się cieszyłem, że na Wielkanoc
miałem nieraz ponad sto chrztów ludzi do-
rosłych, którzy odnaleźl i Chrystusa i byl i
szczęśl iwi, że są w Kościele, że wiedzą,
co to jest dobro, a co zło, że wiedzą, co to
jest braterstwo, rodzina. Przykład tego da-

wała parafia, która tworzyła jedną rodzi-
nę. Nie ma biednego czy bogatego - jest
brat. Bywało tak, że na terenie parafi i
miałem kilka plemion, zawsze wtedy sta-
rałem się tworzyć braterstwo, budować
świadomość, że jesteśmy wszyscy brać-
mi, a Bóg jest naszym Ojcem, który nas
kocha, mimo że jesteśmy biedni. On jest
obok nas i tak samo cierpi jak my.

- W  jaki sposób możemy Wam
pomóc?
- Jeśl i chodzi o adresy - mamy dwa domy
w Polsce: Dom Formacyjny w Borzęcinie
Dużym k. Warszawy (ul. Warszawska 826,
05-083 Zaborów) i Dom Rekolekcyjny
w Piwnicznej-Zdroju (Śmigowskie 42,
33-350 Piwniczna-Zdrój). Mamy doskona-
łe ekipy ludzi młodych, energicznych, dy-
namicznych, ze stażem w Afryce, ale te
domy trzeba administrować, a więc po kil-
ku latach w Afryce wracają znowu na kilka
lat do Polski. Każdy, kto się poczuwa do
odpowiedzialności za dzieło misj i w Afry-
ce, może przejść odpowiednią formację
i wspomóc naszą pracę. Oczywiście, mi-
sja nie jest przygodą, misja jest powoła-
niem. Jadąc tam, trzeba dać z siebie
wiele i zostawić po sobie jakiś ślad.

Niedziela Ogólnopolska 33/2009, str. 18-19
http://www.niedziela.pl/artykul/89431/nd/Ukochac-Afryke
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1 7 marca około  godz. 1 8.40 (po wieczornej Mszy św.) w  salce odbę-
dzie się spotkanie z  ks.   Kazimierzem Kieszkiem ze Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich (SMA). Ks. Kazimierz posługiwał  m.in. w  Egipcie
w  Katedrze Świętego Marka. Za swoją wieloletnią pracę misyjną,
zawsze z  Polską w  sercu, został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.



Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modli ł, wygląd Jego twa-
rzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byl i to Moj-
żesz i El iasz. Ukazal i się oni w chwale i mówil i o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem.
Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęl i , ujrzel i Jego chwałę i obydwu mężów,
stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali , Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Po-
stawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mó-
wi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękl i się, gdy weszl i w obłok. A z obłoku odezwał się
głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwil i gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus
jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedziel i o tym, co zobaczyl i .

Gdy się modlił… Czas Wielkiego Postu jest wezwaniem do modlitwy, aby napeł-
niać się obecnością Boga. Pan Jezus zjednoczony z Ojcem objawiał Jego chwa-
łę. Takie jest również powołanie chrześcijanina, ukazywać swoim życiem Boga.
My jednak nie mamy światła sami z siebie, możemy jedynie odbijać to, którym
oświeca nas Pan. Ważne jest więc otwarcie na Niego.

radycyjnie w drugą niedzielę Wiel-
kiego Postu Kościół zaprasza, aby
z Jezusem wejść na Górę Tabor.

Ewangelia opisuje, że Zbawiciel zabrał tam
Piotra, Jakuba i Jana i wobec nich się prze-
mienił. Przemienienie Jezusa jest umocnie-
niem wiary uczniów w obliczu Jego męki
i śmierci. Zapewne doświadczenie Jego cier-
pienia będzie dla ich wiary czymś tak de-
strukcyjnym, że trzeba ją umocnić
ukazaniem Jego bóstwa, bo nie wystarczą
już nawet uzdrowienia, wskrzeszenia, cho-
dzenie po morzu, czego przecież byl i na-
ocznymi świadkami. Jezus zdaje sobie
sprawę, że uczniowie będą osamotnieni
gdy Go zabraknie.

Jak wynika z opisu, Apostołowie nie
bardzo jeszcze rozumiel i , czego są świad-
kami. Ich sen jest symbolem postawy tych
wszystkich, którzy są zaproszeni przez Je-
zusa do bycia przy Nim, ale tego nie doce-
niają lub nie rozumieją.

Przemienienie miało miejsce na górze,
gdy Jezus się modli ł: „Wygląd Jego twarzy
się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco
białe” (Łk 9,29). Jezus pozwolił, aby Jego Bó-
stwo na moment oświeciło Jego ludzką po-
stać. Bóg udziela takiej łaski, trwa ona tylko

przelotną chwilę i ma na celu umocnić wiarę
i dodać odwagi do niesienia krzyża.

Obok Pana przemienionego ukazuje się
dwoje ludzi: Mojżesz i El iasz; pierwszy przed-
stawia prawo, drugi proroków. Jezus przy-
szedł udoskonal ić prawo, a nauczanie
proroków uzupełnić i proroctwa zreal izować.
Obecność tych dwóch osobowości dowodzi
ciągłości między Starym a Nowym Testamen-
tem, a ich rozmowa zapowiada mękę Jezusa:
„Mówil i o Jego odejściu, którego miał dokonać
w Jerozol imie” (Łk 9,31 ). Jak Mojżesz i El iasz
cierpiel i i byl i prześladowani dla sprawy Boga,
również i Jezus będzie musiał cierpieć.

Przemienienie na Taborze należy do wy-
darzeń otwierających perspektywę życia
wiecznego w wymiarze pozaziemskim. Jest
to szczyt, na który można wejść jedynie po
otrzymaniu łaski. Nawet nie wszyscy Aposto-
łowie jej doświadczyl i . Uczestnicy zostal i wta-
jemniczeni w coś, co nie było dostępne
innym. Łaska się nigdy nikomu nie należy
i nikt nie ma do niej prawa. Bóg udziela jej
temu, komu chce, i w takiej mierze, w jakiej
chce. Czyni to jednak, mając na uwadze
prawdziwe dobro wielu, a nie tylko danego
człowieka. Przeżycia mistyczne zawsze przy-
gotowują do wykonania trudnego zadania.

Wydarzenie to odsłania nam prawdę
o tym, że Bóg w Jezusie przynosi ludziom
światło. Ono pozawala nam zrozumieć zapo-
czątkowanie przez Jezusa królestwa Bożego,
dlatego aby zrozumieć tę tajemnicę, trzeba
nieustannie słuchać Jezusa, okazywać Mu
zaufanie oraz wyznawać wiarę w Niego.
Przemienienie na górze Tabor zapowiadało
także nasze zmartwychwstanie i przemienie-
nie naszych ciał.

Jeśl i zaufamy Bogu i podążymy drogą,
na którą On nas zaprasza, doświadczymy
przemiany. Pamiętajmy jednak, że nie należy
na modlitwie szukać nadzwyczajnych przeżyć.
Modlitwa jest czasem ustalania, co jest wolą
Boga lub dziękczynienia za jej wypełnienie.
Jezus na górze Tabor rozmawia z Mojżeszem
i El iaszem o woli Ojca, którą wypełnił dosko-
nale w czasie przejścia, czyl i swej śmierci
w Jerozol imie. To jest niezwykle ważne wska-
zanie dla nas. Ukierunkowanie modlitwy na
właściwe odczytanie woli Ojca, z gotowością
jej wypełnienia, stanowi zasadniczą treść na-
szego spotkania z Bogiem. Wpatrujmy się
więc w Jezusa, Jego słuchajmy, a będziemy
tacy jak ON. Bóg jest Bogiem wiernym!

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA z Ewangelii według św. Łukasza (9, 28b-36)
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Ks. Marian Rowicki

TYGODNIK PARAFIALNY NR 321

CZYTANIA NIEDZIELNE:
RDZ 1 5, 5-1 2. 1 7-1 8;
PS 27 (26), 1 bcde. 7-8.
9abc. 1 3-1 4;
FLP 3, 1 7 – 4, 1 ;
ŁK 9, 28b-36
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Przemienienie…

1 . 1 7.03 - Niedziela Dzieła pomocy misjonarzom
Ad gentes,
- po Mszy św. o g. 1 0.30 spotkanie dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
ze szkoły Gaudeamus,
- g. 1 7.30 Gorzkie Żale,
- zbiórka na szkołę integracyjną na Targówku ;

2. 1 8.03 - poniedziałek, katecheza, zapraszamy
wszystkich, których interesuje kerygmat
zawarty w Słowie Bożym;

3. 1 9.03 - wtorek, uroczystość św. Józefa
oblubieńca NMP,
- g. 1 8.00 Msza św. zbiorowa;

4. 22.03 - piątek, Droga Krzyżowa po Mszy św.
wieczornej;

5. 22 i   23 marca, w Klubie Mieszkańca Domu
Kultury Stare Babice odbędą się warsztaty
pt. „7 sekretów efektywnego ojcostwa” - dla
ojców którzy chcą wzmocnić swoje
ojcowskie umiejętności. Więcej szczegółów
znajduje się na plakacie, tabl ica ogłoszeń

6. 24.03 - niedziela, Narodowy Marsz Życia,
rozpocznie się Mszą św. o g. 1 1 .00

w bazylice archikatedralnej.

Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy przynieśl i męskie ubrania dla bezdomnych.
Ubrania zostały przekazane Fundacji Kapucyńskiej im. bł. Aniceta Koplińskiego, która w sposób profesjonalny
zajmuje się pomocą ubogim. Ul ica Miodowa znana była do niedawna z długich kolejek osób czekających na cie-
płą, treściwą zupę. To tam bracia od 25 lat prowadzil i przyklasztorną Jadłodajnię dla ubogich i bezdomnych, kon-
tynuując przedwojenne dzieło bł. Aniceta. Z jadłodajni codziennie korzysta 200-300 osób. Oprócz żywienia,
ubierania, wparcia medycznego, w Domu bł. Aniceta ludzie bezdomni mogą skorzystać z bogatej oferty przygo-
towanej specjalnie dla nich. Są to regularne cotygodniowe spotkania z kulturą, spotkania modlitewne, spotkania
rękodzielnicze, rekolekcje.

ks. Paweł Paliga

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

TYGODNIK PARAFIALNY NR 321

T

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w każdy piątek po Mszy św. wieczornej
1 5.03 Prowadzi: Koło Żywego Różańca

22.03 Prowadzi: Domowy Kościół

Nocna Biegowa Droga Krzyżowa 33 km od 20 godziny

29.03 Prowadzą: Dzieci

05.04 Prowadzi: Droga Neokatechumenalna

1 2.04 Ulicami naszej parafi i (proszę zabrać ze sobą własny krzyż) prowadzą: Lektorzy




