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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

D zisiaj, tak jak za dni Noego, 
ludzie jedzą, piją, wychodzą 
za mąż lub żenią się i nieste-

ty bywa, że mężczyzna bierze męża 
a kobieta żonę. I również jak wtedy, 
za czasów Noego, są święci czyli od-
dani Jezusowi. Bywa, że jedni i dru-
dzy są w jednym domu, przy jednym 
stole. Jeden z nich będzie wzięty 
a drugi pozostawiony, gdy przyjdzie 
Jezus Chrystus jako Sprawiedliwy 
Sędzia. W Adwencie oczekujemy 
przyjścia Chrystusa. Musimy jednak 
pamiętać, że nasz Adwent to całe 
nasze życie. Cały czas oczekujemy 
Chrystusa i dla wielu z nas to oczeki-
wanie nie skończy się wzięciem czy 
pozostawieniem w dniu ostatecz-
nym, ale po prostu naszą śmiercią, 
której czasu też nie znamy. Wszyscy 
wiemy co oznacza dbać o swoje 
ziemskie bezpieczeństwo. Myśląc 
o potencjalnych złodziejach, wypad-
kach, wykupujemy polisy ubezpie-
czeniowe, dbamy o drzwi i zamki 

w naszych domach. Mimo, że nie spodziewamy 
się włamania, to jednak bierzemy je pod uwagę 
i dbając o nasze mienie, przygotowujemy się na 
taką ewentualność. W tym jesteśmy zapobiegli-
wi i przewidujący. Czy jednak myślimy dalej niż 
mówią nasze kalendarze, o końcu czasów, któ-
ry może nastąpić dziś albo za kilkaset lat? Czy 

w naszej zabieganej codzienności znajdujemy 
czas, aby pomyśleć jak stanę przed Bogiem, 
gdy Jezus przyjdzie ponownie w chwale? Czy 
nie przegapię znaków tak jak to zrobili wspólcze-
śni Noego lekceważąc budowę Arki?
 Przypomnienie czasów Noego nie ma nas 
postraszyć, ale ma być zachętą do świadome-
go czuwania i wytrwałości. Życie nie lubi pustki. 
Kiedy się ona pojawia, pragnie ją czymś zapeł-
nić. Gdy zapominamy o Bogu czy też dajemy 
Mu czas tylko przez godzinę w niedzielę, nasze 

życie zajmą sprawy drugorzędne: codzienne 
troski, zmartwienia, lęki, a także radości, zmy-
słowe przyjemności, namiętności, pokusy, grze-
chy. Lekarstwem na ten stan jest modlitewne 
czuwanie: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli  pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale 
ciało słabe (Mt 26, 41). Czuwanie jest umie-
jętnością życia w teraźniejszości. Nie zapomi-
namy o przeszłości, planujemy przyszłość ale 
najważniejsze jest dziś, teraz. Czuwać oznacza 
w sposób mądry i odpowiedzialny podejmować 
dziś  obowiązki, zadania z wiarą, że w tym 
wszystkim jest Bóg i On sam nas prowadzi, 
chce codziennie spotykać się z nami i Sam 
inicjuje te spotkania ale my musimy być gotowi 
Mu odpowiedzieć. I wtedy te codzienne Spotka-
nia z Nim sprawią, że Jezus zastanie nas czu-
wającymi i gotowymi.
 Święty Augustyn mówił ” Lękam się Chry-
stusa, który do mnie przychodzi i mija mnie, a ja 
Go nie dostrzegam i On już nigdy nie wróci”. 
Bądźmy odważni w naszych decyzjach. Pan 
stoi u drzwi naszych serc i kołacze, czy śpiący 
obudzą się, usłyszą i wyjdą Mu na Spotkanie?

Grażyna Karwowska

Dzisiaj Pan sprawdza naszą czujność. Czy jesteśmy gotowi w każdej chwili odejść z tego świa-
ta. Czy, jak Noe, z uporem na pustkowiu naszego życia budujemy „arkę” która, gdy przyjdzie 
czas uniesie nas ponad śmierć? Czy, czujnym okiem strzeżemy naszego dziedzictwa, by Zły 
z zaskoczenia, nas nie złupi? Czas Adwentu, rekolekcje, roraty, czuwania chcą nam w tym 
pomóc.

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 2,1-5); 
(Ps 122,1-2.4-5.6-7.8-9); 
(Rz 13,11-14); 
Aklamacja (Ps 85,8); 
(Mt 24,37-44);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  wg św. Mateusza (24, 37-44) 

NUMER 346 • Pierwsza Niedziela Adwentu • 1 grudnia 2019 r.

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem 
jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch 
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żar-
nach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, 
o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

CHRYSTUS NASZĄ POLISĄ

KĄCIK BIOETYCZNY
ZAADOPTUJ DUCHOWO TO ZAGROŻONE

Przypomnienie czasów 
Noego nie ma nas  

postraszyć, ale ma być zachętą 
do świadomego czuwania  
i wytrwałości.
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Wigilijne świece 
„Świeca, która tworzy Polską Wigilię”– 
pod takim hasłem ruszyła 26. edycja Wigi-
lijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W jej ra-
mach zostanie rozprowadzonych ponad 2mln 
świec. Dzięki funduszom uzyskanym z akcji 
w ubiegłym roku 25 tys. dzieci w całej Polsce 
otrzymało konkretną pomoc, w tym między 
innymi: wakacyjny wypoczynek, bezpłatne 
posiłki, stypendia oraz wsparcie w rehabi-
litacji i leczeniu. 10 groszy z każdej świecy 
przeznaczane jest na pomoc dzieciom poza 
granicami kraju. W tym roku pomoc mają 
otrzymać dzieci w Wenezueli targanej kry-
zysem ekonomicznym. Miesięczny zarobek 
w tym kraju to ok. 2 dolary. Świece można 
nabyć w parafiach. Akcją możne wesprzeć 
również poprzez wysyłanie sms o treści WI-
GILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

Program duszpasterski
Pierwsze niedziela adwentu to inaugura-
cja nowego programu duszpasterskiego 
dla Kościoła w Polsce: „Eucharystia daje 
życie”. Tematem trzyletnich działań i rozwa-
żań będzie tajemnica Wieczernika.  Pierw-
szy rok programu, realizowany będzie pod 
hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Celem jest 
głębsze poznanie wartości i znaczenia Eu-
charystii, odnowa życia eucharystycznego, 
zachęta do uczestnictwa we Mszy św. i ado-
racji oraz miłość bliźniego, której źródłem jest 
Eucharystia. 

W stronę beatyfikacji 
Każdy 28 dzień miesiąca będzie szczegól-
nym dniem duchowych przygotowań do 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. 
W archikatedrze warszawskiej w tym dniu 
o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza 
święta pod przewodnictwem jednego z bisku-
pów. Wierni będą mogli wysłuchać krótkiej 
prelekcji o Prymasie Wyszyńskim oraz pomo-
dlić się w kaplicy, gdzie spoczywa. Niewyklu-
czone, że w przyszłości, jeśli tak zdecyduje 
papież, 28 maja będzie dniem liturgicznego 
wspomnienia Prymasa Wyszyńskiego. Be-
atyfikacja Czcigodnego sługi Bożego odbę-
dzie się w Warszawie 7 czerwca 2020 r.

Szlachetna Paczka 
O ponad 400 tys., w porównaniu z ubie-
głym rokiem, wzrosła liczba osób żyją-
cych w Polsce w skrajnym ubóstwie – to 
wniosek z „Raportu o biedzie” przygoto-
wanego przez Stowarzyszenie „Wiosna”. 
Mniej niż 8 zł dziennie na osobę – to średni 
dochód w co czwartej rodzinie, otrzymują-
cych pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. 
Stowarzyszenie od blisko 20 lat dociera do 
najbardziej potrzebujących. Darczyńcą może 
zostać każdy, wystarczy wejść na www.szla-
chetnapaczka.pl, poznać historię oraz potrze-
by wybranej rodziny i przygotować paczkę.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII

Ksiądz Paweł otwiera nowy 
KĄCIK BIOETYCZNY 
dla wierzących i ateistów

 „Kim jest człowiek że troszczysz się o nie-
go?” Słowa te zapisano ponad trzy tysiące lat 
temu i do dziś nie straciły one na swojej aktu-
alności. Człowiek od pradawnych czasów sta-
wiał sobie pytanie o cel i sens swojego życia. 
Ze zdumieniem i zachwytem patrzył na siebie 
i innych. Badał tajniki własnego ciała. Niestety 
w czasach współczesnych postuluje się, by 
zerwać z takim myśleniem i z większą rezerwą 
podchodzić do wartości ludzkiego życia. Próbu-
je się przekonać, że właściwie niewiele różnimy 
się od zwierząt. W wielu krajach dopuszcza się 
przerwanie ciąży i legalizuje eutanazje. Dziecko 
poczęte często nie jest uważane za człowieka, 
zaś o osobach starszych i chorych mówi się, 
że nie spełniają kryteriów odpowiedniej jakości 
życia. O wartości ludzkiego życia decyduje 
jego produktywność, uroda, nie zaś to kim 
jest sam w sobie. 
 Może nadszedł już czas, by powrócić do 
starodawnego pytania: „Kim jest człowiek?” 
i przyznać, że jest on kimś zasadniczo różnym 
od zwierząt; kimś zupełnie wyjątkowym zarów-
no na naszej planecie, jak i w całym kosmosie. 
Że jest osobą ludzką, tzn. istotą rozumną, któ-
ra winna kierować się w swoim postępowaniu 
prawem moralnym. Że wzajemnie winniśmy 
troszczyć się o siebie i chronić przed wy-
zyskiem i przemocą. Jest coś, co wyraźnie 
odróżnia nas, ludzi, od reszty istot żywych: to 
godność każdej osoby ludzkiej. To przestrzeń 
ducha, umiejętność odróżniania dobra od zła. 
To zdolność do poświęceń dla drugiego, umie-
jętność kochania. Stajemy dziś wobec wielu no-
wych problemów związanych z rozwojem nauk 
medycznych i biologicznych: 
• Czy embrion ludzki jest  
człowiekiem? 

• Czy godzi się powoływać  
go do istnienia w probówce? 

• Co zrobić w przypadku dia-
gnozy prenatalnej orzekającej  
o ciężkim schorzeniu płodu? 

• Czy wolno przeszczepiać 
serce, wątrobę, trzustkę? 

 Winniśmy uczyć się podejmować wybo-
ry odpowiedzialne, które nie godzą w ludzkie 
życie. I pamiętać, że to nauka winna być na 
usługach człowieka, a nie człowiek na usłu-
gach nauki. 
 Chcemy dać naszym parafianom pod-
stawowe informacje, aby pomogły im one 
w kształtowaniu właściwych postaw etycznych 
w obliczu nowych wyzwań nauk biologicznych 
i medycznych. 

 Będziemy korzystać z przetłumaczonej 
z języka francuskiego publikacji „Przewodnik: 
bioetyka dla młodych”, która została opracowa-
na przez Fundację Jérôme’a Lejeune’a z Pary-
ża. Autorzy Przewodnika unikają odniesień do 
przesłanek religijnych, tak aby proponowane 
przez nich rozwiązania etyczne mogły zostać 
przyjęte przez wszystkie środowiska wyznanio-
we. Książka jako jedyne kryterium przyjmuje 
godność osoby ludzkiej i prawo moralne wypi-
sane w sumieniu wszystkich ludzi. 

 Ufamy, że ten nasz kącik stanie się pod-
stawą dla lepszego zrozumienia wielu kwestii 
bioetycznych. Kolejne części cyklu będziemy 
dla Was publikować w każdym nowym nume-
rze Epifanii.  

 Zapraszamy do wspólnej fascynującej 
podróży po najbardziej palących kwestiach 
bioetycznych XXI wieku!   

•  Czy wolno wykorzystywać ludzkie komórki macierzyste do produkcji  
leków i kosmetyków? 

• W jaki sposób opiekować się chorym w ostatnich etapach jego życia? 
• Kiedy człowiek naprawdę umiera?

Winniśmy umieć odpowiedzieć na te i inne pytania, gdyż problemy, jakie się 
pod nimi kryją, stały się częścią codziennego życia.
Na podstawie książki „Przewodnik: bioetyka dla młodych”
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Przerażające dane…
 Statystyki są przerażające. Jak wynika 
z danych przekazanych m.in. przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO), w 2018 r. w wyni-
ku aborcji straciło życie 41,9 mln dzieci. 
Według statystyk aż 23 proc. ciąży zakończyło 
się w 2018 r. aborcją, a na każde 33 urodzo-
nych dzieci przypada 10 zabitych w fazie prena-
talnej – dodaje Katolicka Agencja Informacyjna. 
Ta ponura liczba dotyczy w zasadzie aborcji 
chirurgicznej oraz niektórych przypadków abor-
cji farmakologicznej. W rzeczywistości życie 
straciło znacznie więcej poczętych dzieci – naj-

nowsze preparaty zwane antykoncepcyjnymi 
(w tym tabletki antykoncepcyjne) wykazują bo-
wiem działanie wczesnoporonne.
 W większości krajów europejskich kobieta 
może przerwać ciążę do 12. tygodnia (w 12 
tygodniu ciąży twarz dziecka nabiera propor-
cji, główne struktury jego mózgu są ukształ-
towane, rozwinął się układ pokarmowy, płuca 
są rozdzielone, rozwijają się paznokcie u rąk 
i stóp, pracę rozpoczynają mięśnie, maluszek 
porusza rączkami, nóżkami, czuje dotyk…, 
a więc i ból…, mierzy ok. 5,5 cm). Wyjątkiem 
są Watykan, San Marino i Malta - tam aborcja 
jest nielegalna, oraz Polska, Monako, Andora 
i Liechtenstein, czyli kraje, w których możli-
wość przerwania ciąży jest mocno ograniczo-
na. Polska jest ostatnim dużym krajem 

Europy z tak rygorystycznym dostępem do 
aborcji. W Polsce w ostatnich latach wykony-
wano co roku ok. tysiąca legalnych aborcji 
- wynika z danych opublikowanych w raporcie 
Rady Ministrów. Najczęstszą przyczyną było 
rozpoznanie u płodu zespołu Downa, dotyczy 
to jednak nieco ponad jednej trzeciej zabiegów. 
 Średnioroczna liczba aborcji stale rośnie. 
Coraz więcej krajów legalizuje przerywanie cią-
ży i upowszechnia „skuteczną” antykoncepcję, 
czyli preparaty o działaniu wielokierunkowym, 
w tym powodującym śmierć poczętego dziecka 
przed albo po jego implantacji w macicy.

 Metody kontroli populacji głoszone są lu-
dziom pod płaszczykiem idei „planowania ro-
dziny” i „zdrowia reprodukcyjnego”.

Czym jest Duchowa Adopcja?
 Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa 
Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego 
Zagładą”. Nie jest to więc adopcja praw-
na dziecka po urodzeniu, pozbawionego 
opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, 
ale adopcja duchowa dziecka poczętego 
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyraża-
na jest osobistą modlitwą jednej osoby o oca-
lenie życia dziecka wybranego przez Boga. 
Trwa przez 9 miesięcy - okres wzrostu dziec-
ka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, 
poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Na czym polega Duchowa 
Adopcja? 
 Polega na codziennej modlitwie przez  
9 miesięcy, w intencji dziecka oraz o nawrócenie 
tych, którzy chcą jego śmierci. Odmawia się: 
1 tajemnice różańca (10 Zdrowaś Maryjo,  
1 Ojcze nasz, 1 Chwała Ojcu) oraz codzien-
ną modlitwę „Panie Jezu” (tekst modlitwy do-
stępny na stronie www.duchowa-adopcja.pl). 
 Ponadto zaleca się podjąć dobro-
wolne dodatkowe postanowienie, które 
są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są do-
browolne, lecz są chętnie widziane i prakty-
kowane, ponieważ często stanowią potrzebę 
większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, 
bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. 
Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecz-
nie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć 
jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Kim jest to dziecko, za które 
podejmujemy modlitwę?
 Tożsamość dziecka jest znana tylko 
Bogu. Nie wiesz gdzie i kiedy się narodzi, kim 
będzie. Modlisz się nie tylko o zachowanie 
życia tego dziecka, ale także o to, by po naro-
dzeniu było dobrym człowiekiem i wypełniało 
swoje powołanie.

Kto może przyjąć Duchową 
Adopcję?
 Postanowienie modlitwy może podjąć każ-
dy chrześcijanin, który zgadza się z naucza-
niem Kościoła o wartości życia ludzkiego.

Jakie płyną korzyści 
z podejmowania Duchowej 
Adopcji?
 Wiedza i podejmowanie Duchowej Ad-
opcji ma odwodzić od zamiaru popełnie-
nia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki 
praktyk „in vitro”. Wiedza i podejmowanie tej 
posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro 
rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech 
aborcji, czy „in vitro”, lub w jakiś sposób w niej 
uczestniczyły, Duchowa Adopcja przywraca 
równowagę ducha i usuwa udrękę sumienia 
(syndromu postaborcyjnego). 
 Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdro-
wych zasadach moralnych, buduje w rodzinie 
poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpie-
czeństwa i solidarności.  
 Duchową Adopcję rozpoczynamy od zło-
żenia przyrzeczenia (tekst modlitwy dostępny 
na stronie www.duchowa-adopcja.pl), które 
powinno być składane w sposób uroczysty 
w kościele lub warunkowo, gdy nie ma moż-
liwości uroczystego złożenia go w kościele 
z pełnym ceremoniałem, prywatnie, przed 
Krzyżem lub Obrazem Świętym.
 W naszej parafii uroczyste złożenie przy-
rzeczenia będzie możliwe w Uroczystość 
Zwiastowania, 25 marca 2020 r. 

POMYŚL
- Codzienna modlitwa to ok. 5 min.  
dziennie, a przez 9 miesięcy daje w su-
mie 22,5 godziny. Jedna doba Twojego 
życia, ratuje komuś życie, które może 
potrwać lat kilkadziesiąt. Możesz ura-
tować życie być może kogoś wybitne-
go, genialnego, świętego!

K.Segeth-Boniecka
Na podstawie:  www.duchowa-adopcja.pl

„ZAADOPTUJ DUCHOWO 
TO ZAGROŻONE, BEZBRONNE 
DZIECKO. OCAL MU ŻYCIE!”

W większości krajów eu-
ropejskich kobieta może 

przerwać ciążę do 12. tygodnia. 

W Polsce w ostatnich 
latach wykonywano  

co roku ok. tysiąca legalnych 
aborcji.
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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
 

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁPRACY
Redakcja zastrzega sobie prawo  

modyfikacji tekstów.

1. 01.12 - pierwsza niedziela miesiąca, 
rozpoczynamy rekolekcje, nauki w czasie każdej 
Mszy św., po sumie nabożeństwo adoracyjne, 
nowy rok duszpasterski, hasło: Wielka tajemnica 
wiary, taca na Seminarium, do kosza przy ołtarzu 
można składać dar serca dla potrzebujących
2. Okres Adwentu przygotowuje do uroczysto-
ści Narodzenia Pańskiego, przez wspomnienie 
pierwszego przyjścia Syna Bożego a równocze-
śnie kieruje nasze serca ku oczekiwaniu Jego 
powtórnego przyjścia
3. 02.12 - poniedziałek, rozpoczynamy Roraty 
o g. 7.00, zachęcamy do podjęcia przygotowa-
nia w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, 
w środy Roraty dla dzieci o g. 18.00, Msze św. 
z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00
4. 03.12 - wtorek, wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 
9.30, 18.00, 20.00

5. 05.12 - pierwszy czwartek miesiąca,  
o g. 18.00 modlimy się w intencjo Wspólnoty 
Krwi Chrystusa i o powołania
6. 06.12 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź 
17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, adoracja  
do g. 21. Prosimy zgłaszać chorych
7. 07.12 - pierwsza sobota miesiąca,  
o g. 17.00 nabożeństwo wynagradzające Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, o g. 18.00 Msza św.  
w tej intencji
8. 08.12 - niedziela, uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w tym 
dniu można podjąć adopcję dziecka poczętego, 
w kruchcie są foldery z odpowiednią modlitwą
9. Wizyta Duszpasterska:
Śr. 04.12 - Kocjana 1, kl. A,B,C,D,E
Cz. 05.12 - Kocjana 1A, kl. F,G,H,J,K,L,M
Sb. 07.12 - Kocjana 1B, kl. N,O,P,R,S

Z KSIĘDZEM 
DO TEATRU! 

Zapraszam w sobotę 
14.12.19 r. 
na 19 godzinę 
na wspólne wyjście 
do kleryckiego teatru, 
czyli sztuka z dobrym Bożym przesłaniem. Zapisy u ks. Pawła. 
 
 Zgodnie z wieloletnią już tradycją klerycy III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Du-
chownego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić państwa na sztukę teatralną pt. „Piątka”.
 Scenariusz tegorocznego widowiska opowiada historię pięciu młodych męczenników z Poznania: 
Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika oraz Jarogniewa 
Wojciechowskiego – grupy przyjaciół i wychowanków salezjańskiego oratorium, którzy w czasie II woj-
ny światowej podjęli konspiracyjną walkę z niemieckim okupantem. Więzieni i torturowani, 24 sierpnia 
1942 r. zostali skazani na śmierć. Do końca dochowali wierności Bogu i ojczyźnie.
 Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas spektakl będzie dla wszystkich okazją do głębokich 
przemyśleń dotyczących świętości, do której Bóg powołuje każdego z nas i którą realizować można 
niezależnie od wieku i osobistych – nawet najtrudniejszych – doświadczeń życiowych.
 Przedstawienie wystawiane będzie w gmachu naszego seminarium przy ul. Krakowskie Przed-
mieście 52/54 w Warszawie.

Podajemy również inne terminy.
Bilety we własnym zakresie. 
14 grudnia / 16:00, 19:00
15 grudnia / 16:00, 19:00
6 stycznia / 15:00
11 stycznia / 19:00
12 stycznia / 16:00, 19:00
18 stycznia / 16:00, 19:00
19 stycznia / 16:00, 19:00
25 stycznia / 16:00, 19:00
26 stycznia / 16:00, 19:00

https://wmsd.waw.pl/sztuka-piatka/


