
Maryja, najpiękniejsza ze wszystkich niewiast na ziemi, odpowiada Bogu w imieniu całej nowej

ludzkości: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Przez Nią przychodzi na świat Syn Boży,

w Którym wszyscy otrzymujemy udział w nowej ziemi i nowym niebie. Naucz nas Maryjo wpa-

trywać się z wiarą w dzieła Twego Syna i uczyć się każdego dnia odpowiadać Bogu „tak”.

estem nagi!” – krzyczy

Adam. W  Biblii ubiór to

nie tylko okrycie człowie-

ka, to cała symbolika

związana z  życiową sytuacją.

Syn marnotrawny wraca do do-

mu w łachmanach, prawie nagi.

Ojcowski płaszcz jest symbo-

lem przywrócenia mu godności.

Jezus na krzyżu nie ma nawet

tego, bo chce ogołocić się do

końca. Bez ubrania jest nikim.

Adam wykrzykuje dwie

skargi, dwa bóle. Pierwszy

ból jest egzystencjalny. To

ból istnienia, ból również fi-

zyczny. Charles Péguy pisząc

o Ewie nazwał ją nie tylko

pierwszą kobietą świata, ale

również… pierwszą żebracz-

ką. To samo dotyczy Adama.

„Pierwsi żebracy”… My jeste-

śmy kolejnymi. Zgadzając się

na grzech tracimy większość

tego, co stanowiło o radości

i spokoju naszego życia. Teraz

musimy o wszystko żebrać:

o zdrowie, o miłość, o radość,

żebrać o sens wydarzeń, o życie. Adam

już widzi, że jest nagi – tzn. nie jest w sta-

nie zapewnić sobie tego wszystkiego,

a wstydzi się przyznać Bogu do porażki

i prosić o l itość. Męska ambicja. Woli się

schować w krzakach i nadal uważać sie-

bie za pana swojego życia.

Zaczyna się też nagość, czyli pust-

ka, w  relacjach człowieka z  Bogiem,

potem człowieka z  człowiekiem. Za

chwilę rozpocznie się pierwsza wojna do-

mowa między kobietą i mężczyzną, żoną

i mężem. Istoty, które miały się miłować

uczuciem szaleńczym i nieskończonym,

teraz walczą między sobą o przetrwanie.

Bóg wypędził ich z  raju i   rozpo-

czął swój adwent. Szukał człowieka!

Czekał na człowieka! Czekał na kogoś, ko

zgodzi się na otworzyć przed nim całe

serce, całe życie. Bóg szukał ludzi pięk-

nych i wolnych. Znalazł Maryję. Była

w sercu wolna od każdego grzechu. Za-

wsze mówiła demonowi: „Nie!” Zakończy-

ła Boży adwent, dlatego stała się tak

ważna w oczach Boga, że zdjął z niej cię-

żar grzechu pierworodnego. Pozwolił jej

urodzić Mesjasza, a nam wydał zgodę na

powrót do raju.

W  uroczystość Niepokalanego Po-

częcia świętujemy piękno Maryi.

Wspominamy niezwykły dar uwolnienia jej

od grzechu pierworodnego, jako nagrodę

przyszłych zasług. Bóg w swojej niewy-

obrażalnej dla człowieka doskonałości

widział jej przyszłe życie i podjął decyzję

o tym darze. A co nam zostało? Dzięki ła-

sce Bożej znowu możemy przywdziać

płaszcz Bożej miłości, Bożego słowa i sa-

kramentów. Aby nie wołać z Adamem:

„Znów przegrałem i jestem nagi!”.

Ks. Janusz Stańczuk

Wygnanie z raju, Masaccio, 1425-27
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 , 26-38) fragment

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,». Ona zmieszała się na te

słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Mary-

jo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Da-

wida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to

Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch

Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest

już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwe-

go». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» .

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 08.1 2 - niedziela, uroczystość

Niepokalanego Poczęcia NMP, XIX Dzień

modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi

na Wschodzie. Po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie przed I Komunią św.; z tyłu

kościoła opłatki na stół wigi l i jny, sianko i

pierniczki przygotowane przez teatr; do

kosza przy ołtarzu można składać dar

serca dla potrzebujących.

2. 1 0.1 2 - do wtorku (tylko do g. 9.00 rano)

trwa zbiórka zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego na

pomoc szpitala w Afryce. Elektrośmieci

(także żarówki i baterie) można składać

pod naszym kościołem, przy parkingu pod

sosnami.

3. 1 2.1 2 - czwartek, wspomnienie NMP z

Guadalupe

4. 1 3.1 2 - piątek, wspomnienie św. Łucji , o g.

1 8.00 modlimy się w intencji KŻR

5. 1 4.1 2 - sobota, wspomnienie św. Jana od

Krzyża

6. 1 5.1 2 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci ze szkoły Gaudeamus

przed I Komunią św.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym

tygodniu przyjęl i kolędę

8. Wizyta Duszpasterska:

- Pn 09.1 2 - Lazurowa 1 57, 1 59, 232 C, D

- Wt. 1 0.1 2 - Lazurowa 1 73, 1 75, 1 77,

1 79, 1 81 , 1 83

- Śr. 11 .1 2 - Lazurowa 1 85, 1 85A, B, C, D, E

- Czw. 1 2.1 2 - Narwik 1 7, 1 7A, 1 7B,

Górczewska 242

- Pt 1 3.1 2 - Narwik 25

- Sb 1 4.1 2 - Narwik 24

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

D Z 1 5 , 1 - 2 . 2 2 - 2 9 ;

P S 6 7 ( 6 6 ) , 2 - 3 . 4 - 5 . 6 I 8 ;

AP 2 1 , 1 0 - 1 4 . 2 2 - 2 3 ;

J 1 4 , 2 3 - 2 9

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

KLERYK PAWEŁ PALIGA JAKO PAPIEŻ

KĄCIK BIOETYCZNY (CZ. 1 )
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UKRYŁEM SIĘ, BO JESTEM NAGI…

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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Akcja charytatywna na rzecz naszego parafianina Łukasza dotycząca zbiórki

na operację i dalszą rehabilitację!!!

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

W niedzielę 1 5.1 2.201 9r.

po Mszy na 1 0.30

na plebanii

organizowane będą

zajęcia

artystyczne dla dzieci.

"Choinkowe dekoracje"

11 .30 - 1 3.00

Serdecznie zapraszamy!

W niedzielę 1 5 grudnia 201 9 roku w Parafi i Objawienia

Pańskiego w Bliznem odbędzie się akcja charytatywna

dla naszego parafianina Łukasza Pietryka, który 4

września 201 8 roku uległ bardzo poważnemu

uszkodzeniu kręgosłupa w wyniku wypadku

komunikacyjnego, podczas którego inny samochód

zajechał mu drogę.

Do czasu wypadku Łukasz był instruktorem nauki jazdy.

Od tej chwil i musi się rehabil itować bez przerwy;

oczekuje też na operację, dzięki której jest szansa, że

odzyska większą sprawność ruchową.

Akcja charytatywna odbędzie się pod patronatem

„Basilur Tea Poland” oraz dzięki uprzejmości księdza

proboszcza Mariana Rowickiego. W jej trakcie będzie

można skosztować ciepłej herbaty prosto ze

Srilanki, osłodzić się ciastem domowego wypieku, a także zakupić ciasto oraz

stroiki świąteczne, ozdoby wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jarczewa

i osoby indywidualne. Pieniądze z tej zbiórki będą przekazane ma dalszą rehabil itację

Łukasza oraz komercyjną operację kręgosłupa, która odbędzie się 1 6 stycznia 2020

roku w Szpitalu Św.Elżbiety-Mokotowskim Centrum Medycznym w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej akcji , chętnych - do pieczenia ciast i

robienia świątecznych ozdób. W dniu akcji charytatywnej (1 5 grudnia 201 9) prosimy o

modlitwę, udział w akcji i zapraszamy na Mszę św. w godzinach:

9.00,1 0.30,1 2.00,1 8.00 do naszego kościoła.



o był 201 1 rok. Kościół dopiero co be-

atyfikował Jana Pawła I I , papieża ak-

tora, papieża dramaturga; a ja

przeżywałem właśnie swoje pierwsze

doświadczenie teatru.

Byłem wtedy w seminarium, a mój rocz-

nik, zgodnie z nakazem tradycji , dostał za-

danie wystawienia autorskiego spektaklu.

Bohaterem miał być oczywiście Ojciec Świę-

ty.

Nikt nie pali ł się do tego, by dźwignąć na

swe barki wiodącą rolę. To było duże zobo-

wiązanie, a przecież w okresie przygotowań

do wystawienia sztuki miel iśmy normalnie

wykłady, kolokwia, zal iczenia.

Ale ja miałem swoją koncepcję i w ten

sposób niechcący zostałem człowiekiem

w biel i .

Chodzi o to, że jak ruszaliśmy z pisaniem

dialogów, jako jedyny wyszedłem z konkret-

nym pomysłem na to, jak można by ukazać

postać papieża Polaka. Zaciekawiło mnie,

że oprócz tego, że on sam był święty, to na

swojej drodze spotkał jeszcze wielu innych

świętych i świątobl iwych ludzi. I tak oto po-

stanowil iśmy, że przeniesiemy na deski te-

atru właśnie te chwile - historyczne

fotografie, gdy nasz bohater widzi się i roz-

mawia: z ojcem Pio, z Matką Teresą, a także

z kardynałem Josephem Ratzingerem

i z bratem Rogerem, założycielem Wspólno-

ty z Taizé. Na kartach scenariusza mignęła

jeszcze postać kardynała Stefana Wyszyń-

skiego, a na afiszach spektaklu wylądował

w końcu tytuł „W drodze ku świętości”.

Byl iśmy amatorami, ale w przygotowa-

niach mogliśmy liczyć na profesjonalną po-

moc Piotra Piechy, aktora krakowskich

środowisk artystycznych (na zdjęciu drugi po

prawej na dole).

Dużych starań wymagało zdobycie ko-

stiumów. Białą „papieską” sutannę pożyczy-

l iśmy od zakonu kanoników regularnych,

habit ojca Pio – od franciszkanów, zaś ba-

wełniane sari Matki Teresy zostało uszyte

specjalnie na nasz spektakl. Tak, następne

zdjęcie nie kłamie: w rolę „Anioła ubogich”

z Kalkuty wciel i ł się jeden z kleryków, a my

śmial iśmy się potem, że powinien dostać

Oscara za najlepszą rolę kobiecą!

Dodam jeszcze, że w toku przygotowań

nastąpiły próby wybielenia mi włosów mąką

oraz sprayem. Niestety wszystkie spełzły na

niczym.

Pamiętam, że do końca prób towarzyszy-

ły nam ogromne nerwy. Ale potem na sce-

nie, gdy tylko opadła kurtyna, cały stres

puścił i mogliśmy spokojnie zaprezentować

naszym widzom owoce wspólnej pracy.

Musiałem dobrze odgrywać papieża, bo

gdy wykonywałem błogosławieństwo, widzo-

wie… zaczynali się żegnać. Naprawdę trud-

no mi było wtedy się nie śmiać. Potem miała

jeszcze miejsce taka sytuacja, że stal iśmy

i rozdawaliśmy ludziom broszury i książeczki

- i choć wszyscy klerycy miel i w ręku dokład-

nie te same materiały, większość osób usta-

wiała się w kolejce do „papieża”, czyl i do

mnie.

Spektakl zakończył się oczywiście wspól-

nym odśpiewaniem „Barki”, a jej l iryczne to-

ny wprowadziły publiczność w stan

głębokiego wzruszenia.

Cóż mogę powiedzieć? Byłem już papie-

żem, więc wyższego stanowiska w kościele

już dla mnie nie ma ;). Osiągnąłem szczyty

kapłańskiej hierarchii ; ).

ks. Paweł Paliga

KOŚCIÓŁ BŁ. S. WYSZYŃSKIEGO

Budowę kościoła pod wezwaniem błogo-

sławionego kard. Wyszyńskiego na

obrzeżach Poznania zapowiedział abp

Stanisław Gądecki w  liście pasterskim na

Adwent. Metropolita poznański przypomina,

że rok 2020 będzie naznaczony szczególny-

mi wydarzeniami mogącymi pomóc głębiej

doświadczyć tajemnic wiary. „Mam na myśli

setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

oraz beatyfikację Sługi Bożego kardynała

Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącle-

cia. Obaj ci wielcy Pasterze Kościoła są dla

nas wspaniałym przykładem życia oddanego

Bogu, całkowitego zaufania wstawiennictwu

Matki Bożej i konsekwentnego realizowania

powołania do świętości”.

SPRZECIW LEKARZY

Katoliccy lekarze apelują, by nie wymu-

szać na lekarzach aborcji. „Jesteśmy za-

niepokojeni, że wykonanie prawnie

zalegalizowanej procedury aborcji zobowią-

zuje lekarza do zabijania ludzi we wczesnym

okresie ich rozwoju i wyposaża do nienależ-

nej mu funkcji sędziego i kata, co jest

sprzeczne z nakazami Kodeksu Etyki Lekar-

skiej (…). Jeden z warszawskich profesorów

słusznie stwierdził, że nie zleca się straża-

kom podpalania lasów, ani ratownikom topie-

nia ludzi” – piszą lekarze. Protestują wobec

zawartego w ustawie określającej warunki

dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce

sformułowania, że przerwanie ciąży może

być dokonane wyłącznie przez lekarza.

POST DLA KSIĘDZA

Już ok. 1 ,5  tys. internautów zgłosiło chęć

podjęcia postu w  intencji ks.   Piotra Paw-

lukiewicza, znanego rekolekcjonisty zwią-

zanego z  warszawskim kościołem św.

Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

Duchowny od lat zmaga się z chorobą Par-

kinsona. Ks. Piotr zmaga się z chorobą

w ogromnej pokorze. Przez wiele lat robił to

po cichu – nic o niej nie mówiąc, nie czeka-

jąc na współczucie. W tej chwili potrzebne

jest leczenie, operacje. Organizatorami ini-

cjatywy są profile „Dopóki walczysz - Konfe-

rencje ks. Piotra Pawlukiewicza” i „Kazania

inne niż wszystkie”, które zajmują się działal-

nością ewangelizacyjną na portalu

Facebook.

WIARAAMAGIA

W  jednej z  ostatnich katechez papież

Franciszek zaapelował do chrześcijan,

aby nie korzystali z  magii. „Jeśli wybierasz

Chrystusa, nie możesz uciekać się do czaro-

dzieja… Zadam wam pytanie: ilu z was cho-

dzi, żeby postawić mu tarota? I lu z was idzie

do wróżki, żeby powróżyła mu z ręki? Żeby

powróżyła z kart? Jak to możliwe, że skoro

wierzysz w Jezusa Chrystusa idziesz do

czarownika, wróżki czy ludzi tego rodzaju?”.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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(na podstawie książki „Przewodnik: bio-

etyka dla młodych”)

istoria życia każdego człowieka za-

czyna się w momencie zapłodnie-

nia, czyl i połączenia się komórki

rozrodczej męskiej (plemnika)

i żeńskiej (komórki jajowej).

W procesie zapłodnienia dochodzi do

przekazania dziecku materiału genetycz-

nego ojca, oraz materiału genetycznego

matki. Dlatego dziecko wykazuje później

zewnętrzne podobieństwo do swoich bio-

logicznych rodziców. Już w  procesie za-

płodnienia zostają zdeterminowane

unikalne cechy genetyczne człowieka

takie jak: płeć, kolor oczu, włosów,

karnacja skóry i td. Zapłodnienie wyzna-

cza początek życia każdej osoby ludzkiej.

Wtedy właśnie tworzy się unikalny ge-

notyp, który będzie identyfikował daną

osobę do końca życia. Od tego momen-

tu do chwil i śmierci rozciąga się okres

ludzkiego życia.

Czas trwania ciąży określa się w tygo-

dniach lub miesiącach rozwoju dziecka

w stadium embrionalnym i płodowym, po-

cząwszy od dnia jego poczęcia. Czas

trwania ciąży wynosi około 38 tygodni (9

i ½ miesiąca księżycowego), l icząc od

daty poczęcia.

Pierwszym symptomem ciąży jest za-

zwyczaj brak miesiączki. Kiedy kobieta

zauważa u siebie ten objaw i dowiaduje

się, że doszło do zapłodnienia, wówczas

jej dziecko ma już co najmniej 1 4 dni .

W 21 . dniu zaczyna bić serce dziecka.

„Czy embrion nie jest tylko jakimś

«zlepkiem komórek»?” Nie. Niektórzy

posługują się terminem „zlepek” lub „ma-

sa” komórek zamiast „organizm ludzki”.

Dziecko w stadium embrionalnym od sa-

mego początku jest żywą istotą, samoor-

ganizującą się w procesie ciągłego

rozwoju. Już samo miejsce wniknięcia

plemnika do komórki jajowej decyduje

o jego budowie; określa, gdzie będzie

rozwijała się głowa, a gdzie nogi. Od mo-

mentu zapłodnienia uruchomiona zostaje

kaskada wydarzeń (ekspresja genów,

synteza białek), stanowiąca początek

rozwoju człowieka. Przemiany te będą

dokonywały się w ludzkim organizmie do

końca życia. Mimo zachodzących nie-

ustannie zmian, człowiek pozostaje za-

wsze tą samą osobą – tożsamą ze

swoim pierwszym stadium zygoty. Em-

brion to nie jakaś „potencjalna osoba”,

lecz pełnoprawna osoba ludzka w pierw-

szym stadium swego istnienia – to „po-

tencjalny dorosły”. Dziecko w stadium

embrionu od samego początku oddziałuje

na swoje środowisko, zwłaszcza na orga-

nizm matki. Jego pojawienie się powodu-

je wstrzymanie cyklu miesiączkowego

kobiety i – w późniejszym etapie – przy-

gotowanie jej piersi do karmienia dziecka

po urodzeniu. Tak więc embrion w żad-

nym wypadku nie jest jakimś „zlepkiem”

komórek, lecz pełnym, indywidualnym or-

ganizmem ludzkim – „jednym z nas”.

wybrał ks. Paweł Paliga

KĄCIK BIOETYCZNY DLA WIERZĄCYCH I ATEISTÓW

cz. 1 : Kiedy zaczyna się człowiek?

W toku przygotowań

nastąpiły próby wybie-

lenia mi włosów mąką oraz

sprayem. Niestety wszystkie

spełzły na niczym.

T
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Od momentu za-

płodnienia urucho-

miona zostaje kaskada

wydarzeń (ekspresja ge-

nów, synteza białek).

H

A JUŻ ZA TYDZIEŃ...

Pytania i odpowiedzi, m. in. :

Jak ocenić fakt, że wiele embrionów

ginie w pierwszych dniach istnienia?

Prawdopodobnie każdy z nas

ma rodzeństwo, o którym ni-

gdy nikt nie wiedział, nawet

nasi rodzice.

fot. Wikipedia

KSIĄDZ PAWEŁ WSPOMINA...

JAK ZOSTAŁEM PAPIEŻEM

Musiałem dobrze od-

grywać papieża, bo gdy

wykonywałem błogosławień-

stwo, widzowie… zaczynali się

żegnać. Naprawdę trudno mi

było wtedy się nie śmiać.

Z KSIĘDZEM DO TEATRU!

Drodzy Parafianie, wspomnienia te

są tylko żartobl iwym pretekstem do te-

go, bym mógł Was zaprosić na sztukę,

jaką w  tym roku przygotowali klery-

cy! Chcę Was na nią zabrać w  naj-

bliższą sobotę, 1 4 grudnia. Miejsce:

Seminarium Duchowne w  Warsza-

wie. Start:   g. 1 9.00. Zapisy w  zakry-

stii. Nie martwcie się o transport –

w razie potrzeby będziemy się skrzyki-

wać na wspólny dojazd samochodami.

Bilety są bezpłatne; jedynie chętne oso-

by będą mogły przy okazji złożyć dobro-

wolny datek na rzecz wyjazdu

studyjnego kleryków do Ziemi Świętej.

Tegoroczny spektakl nosi tytuł „Piątka”

i opowiada o grupie młodych męczenni-

ków z Poznania z czasów wojny.

Czemu warto wybrać się z nami do

teatru? Wiemy, jak wygląda sztuka no-

woczesna, jak niski poziom estetyczny

i kulturalny prezentuje, jak wiele w niej

bluźnierstwa. Warto szukać tego, co jest

zgodne z naszymi wartościami, a te na

pewno odnajdziecie w spektaklu „Piąt-

ka”, sztuce z Bożym przesłaniem. Za-

praszam i pamiętajcie: ci młodzi

aktorzy-klerycy będą Wam kiedyś

udzielać sakramentów :-).

Czy chcielibyście zoba-

czyć księdza Pawła na

scenie? Mamy taśmy ze

spektaklu… Jeszcze w tym tygo-

dniu opublikujemy kilka scen na

naszej stronie na Facebooku

„Parafia Objawienia Pańskiego

w Bliznem”.



o był 201 1 rok. Kościół dopiero co be-

atyfikował Jana Pawła I I , papieża ak-

tora, papieża dramaturga; a ja

przeżywałem właśnie swoje pierwsze

doświadczenie teatru.

Byłem wtedy w seminarium, a mój rocz-

nik, zgodnie z nakazem tradycji , dostał za-

danie wystawienia autorskiego spektaklu.

Bohaterem miał być oczywiście Ojciec Świę-

ty.

Nikt nie pali ł się do tego, by dźwignąć na

swe barki wiodącą rolę. To było duże zobo-

wiązanie, a przecież w okresie przygotowań

do wystawienia sztuki miel iśmy normalnie

wykłady, kolokwia, zal iczenia.

Ale ja miałem swoją koncepcję i w ten

sposób niechcący zostałem człowiekiem

w biel i .

Chodzi o to, że jak ruszaliśmy z pisaniem

dialogów, jako jedyny wyszedłem z konkret-

nym pomysłem na to, jak można by ukazać

postać papieża Polaka. Zaciekawiło mnie,

że oprócz tego, że on sam był święty, to na

swojej drodze spotkał jeszcze wielu innych

świętych i świątobl iwych ludzi. I tak oto po-

stanowil iśmy, że przeniesiemy na deski te-

atru właśnie te chwile - historyczne

fotografie, gdy nasz bohater widzi się i roz-

mawia: z ojcem Pio, z Matką Teresą, a także

z kardynałem Josephem Ratzingerem

i z bratem Rogerem, założycielem Wspólno-

ty z Taizé. Na kartach scenariusza mignęła

jeszcze postać kardynała Stefana Wyszyń-

skiego, a na afiszach spektaklu wylądował

w końcu tytuł „W drodze ku świętości”.

Byl iśmy amatorami, ale w przygotowa-

niach mogliśmy liczyć na profesjonalną po-

moc Piotra Piechy, aktora krakowskich

środowisk artystycznych (na zdjęciu drugi po

prawej na dole).

Dużych starań wymagało zdobycie ko-

stiumów. Białą „papieską” sutannę pożyczy-

l iśmy od zakonu kanoników regularnych,

habit ojca Pio – od franciszkanów, zaś ba-

wełniane sari Matki Teresy zostało uszyte

specjalnie na nasz spektakl. Tak, następne

zdjęcie nie kłamie: w rolę „Anioła ubogich”

z Kalkuty wciel i ł się jeden z kleryków, a my

śmial iśmy się potem, że powinien dostać

Oscara za najlepszą rolę kobiecą!

Dodam jeszcze, że w toku przygotowań

nastąpiły próby wybielenia mi włosów mąką

oraz sprayem. Niestety wszystkie spełzły na

niczym.

Pamiętam, że do końca prób towarzyszy-

ły nam ogromne nerwy. Ale potem na sce-

nie, gdy tylko opadła kurtyna, cały stres

puścił i mogliśmy spokojnie zaprezentować

naszym widzom owoce wspólnej pracy.

Musiałem dobrze odgrywać papieża, bo

gdy wykonywałem błogosławieństwo, widzo-

wie… zaczynali się żegnać. Naprawdę trud-

no mi było wtedy się nie śmiać. Potem miała

jeszcze miejsce taka sytuacja, że stal iśmy

i rozdawaliśmy ludziom broszury i książeczki

- i choć wszyscy klerycy miel i w ręku dokład-

nie te same materiały, większość osób usta-

wiała się w kolejce do „papieża”, czyl i do

mnie.

Spektakl zakończył się oczywiście wspól-

nym odśpiewaniem „Barki”, a jej l iryczne to-

ny wprowadziły publiczność w stan

głębokiego wzruszenia.

Cóż mogę powiedzieć? Byłem już papie-

żem, więc wyższego stanowiska w kościele

już dla mnie nie ma ;). Osiągnąłem szczyty

kapłańskiej hierarchii ; ).

ks. Paweł Paliga

KOŚCIÓŁ BŁ. S. WYSZYŃSKIEGO

Budowę kościoła pod wezwaniem błogo-

sławionego kard. Wyszyńskiego na

obrzeżach Poznania zapowiedział abp

Stanisław Gądecki w  liście pasterskim na

Adwent. Metropolita poznański przypomina,

że rok 2020 będzie naznaczony szczególny-

mi wydarzeniami mogącymi pomóc głębiej

doświadczyć tajemnic wiary. „Mam na myśli

setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

oraz beatyfikację Sługi Bożego kardynała

Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiącle-

cia. Obaj ci wielcy Pasterze Kościoła są dla

nas wspaniałym przykładem życia oddanego

Bogu, całkowitego zaufania wstawiennictwu

Matki Bożej i konsekwentnego realizowania

powołania do świętości”.

SPRZECIW LEKARZY

Katoliccy lekarze apelują, by nie wymu-

szać na lekarzach aborcji. „Jesteśmy za-

niepokojeni, że wykonanie prawnie

zalegalizowanej procedury aborcji zobowią-

zuje lekarza do zabijania ludzi we wczesnym

okresie ich rozwoju i wyposaża do nienależ-

nej mu funkcji sędziego i kata, co jest

sprzeczne z nakazami Kodeksu Etyki Lekar-

skiej (…). Jeden z warszawskich profesorów

słusznie stwierdził, że nie zleca się straża-

kom podpalania lasów, ani ratownikom topie-

nia ludzi” – piszą lekarze. Protestują wobec

zawartego w ustawie określającej warunki

dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce

sformułowania, że przerwanie ciąży może

być dokonane wyłącznie przez lekarza.

POST DLA KSIĘDZA

Już ok. 1 ,5  tys. internautów zgłosiło chęć

podjęcia postu w  intencji ks.   Piotra Paw-

lukiewicza, znanego rekolekcjonisty zwią-

zanego z  warszawskim kościołem św.

Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

Duchowny od lat zmaga się z chorobą Par-

kinsona. Ks. Piotr zmaga się z chorobą

w ogromnej pokorze. Przez wiele lat robił to

po cichu – nic o niej nie mówiąc, nie czeka-

jąc na współczucie. W tej chwili potrzebne

jest leczenie, operacje. Organizatorami ini-

cjatywy są profile „Dopóki walczysz - Konfe-

rencje ks. Piotra Pawlukiewicza” i „Kazania

inne niż wszystkie”, które zajmują się działal-

nością ewangelizacyjną na portalu

Facebook.

WIARAAMAGIA

W  jednej z  ostatnich katechez papież

Franciszek zaapelował do chrześcijan,

aby nie korzystali z  magii. „Jeśli wybierasz

Chrystusa, nie możesz uciekać się do czaro-

dzieja… Zadam wam pytanie: ilu z was cho-

dzi, żeby postawić mu tarota? I lu z was idzie

do wróżki, żeby powróżyła mu z ręki? Żeby

powróżyła z kart? Jak to możliwe, że skoro

wierzysz w Jezusa Chrystusa idziesz do

czarownika, wróżki czy ludzi tego rodzaju?”.

Z ŻYCIA

KOŚCIOŁA I PARAFII
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(na podstawie książki „Przewodnik: bio-

etyka dla młodych”)

istoria życia każdego człowieka za-

czyna się w momencie zapłodnie-

nia, czyl i połączenia się komórki

rozrodczej męskiej (plemnika)

i żeńskiej (komórki jajowej).

W procesie zapłodnienia dochodzi do

przekazania dziecku materiału genetycz-

nego ojca, oraz materiału genetycznego

matki. Dlatego dziecko wykazuje później

zewnętrzne podobieństwo do swoich bio-

logicznych rodziców. Już w  procesie za-

płodnienia zostają zdeterminowane

unikalne cechy genetyczne człowieka

takie jak: płeć, kolor oczu, włosów,

karnacja skóry i td. Zapłodnienie wyzna-

cza początek życia każdej osoby ludzkiej.

Wtedy właśnie tworzy się unikalny ge-

notyp, który będzie identyfikował daną

osobę do końca życia. Od tego momen-

tu do chwil i śmierci rozciąga się okres

ludzkiego życia.

Czas trwania ciąży określa się w tygo-

dniach lub miesiącach rozwoju dziecka

w stadium embrionalnym i płodowym, po-

cząwszy od dnia jego poczęcia. Czas

trwania ciąży wynosi około 38 tygodni (9

i ½ miesiąca księżycowego), l icząc od

daty poczęcia.

Pierwszym symptomem ciąży jest za-

zwyczaj brak miesiączki. Kiedy kobieta

zauważa u siebie ten objaw i dowiaduje

się, że doszło do zapłodnienia, wówczas

jej dziecko ma już co najmniej 1 4 dni .

W 21 . dniu zaczyna bić serce dziecka.

„Czy embrion nie jest tylko jakimś

«zlepkiem komórek»?” Nie. Niektórzy

posługują się terminem „zlepek” lub „ma-

sa” komórek zamiast „organizm ludzki”.

Dziecko w stadium embrionalnym od sa-

mego początku jest żywą istotą, samoor-

ganizującą się w procesie ciągłego

rozwoju. Już samo miejsce wniknięcia

plemnika do komórki jajowej decyduje

o jego budowie; określa, gdzie będzie

rozwijała się głowa, a gdzie nogi. Od mo-

mentu zapłodnienia uruchomiona zostaje

kaskada wydarzeń (ekspresja genów,

synteza białek), stanowiąca początek

rozwoju człowieka. Przemiany te będą

dokonywały się w ludzkim organizmie do

końca życia. Mimo zachodzących nie-

ustannie zmian, człowiek pozostaje za-

wsze tą samą osobą – tożsamą ze

swoim pierwszym stadium zygoty. Em-

brion to nie jakaś „potencjalna osoba”,

lecz pełnoprawna osoba ludzka w pierw-

szym stadium swego istnienia – to „po-

tencjalny dorosły”. Dziecko w stadium

embrionu od samego początku oddziałuje

na swoje środowisko, zwłaszcza na orga-

nizm matki. Jego pojawienie się powodu-

je wstrzymanie cyklu miesiączkowego

kobiety i – w późniejszym etapie – przy-

gotowanie jej piersi do karmienia dziecka

po urodzeniu. Tak więc embrion w żad-

nym wypadku nie jest jakimś „zlepkiem”

komórek, lecz pełnym, indywidualnym or-

ganizmem ludzkim – „jednym z nas”.

wybrał ks. Paweł Paliga

KĄCIK BIOETYCZNY DLA WIERZĄCYCH I ATEISTÓW

cz. 1 : Kiedy zaczyna się człowiek?

W toku przygotowań

nastąpiły próby wybie-

lenia mi włosów mąką oraz

sprayem. Niestety wszystkie

spełzły na niczym.

T
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Od momentu za-

płodnienia urucho-

miona zostaje kaskada

wydarzeń (ekspresja ge-

nów, synteza białek).

H

A JUŻ ZA TYDZIEŃ...

Pytania i odpowiedzi, m. in. :

Jak ocenić fakt, że wiele embrionów

ginie w pierwszych dniach istnienia?

Prawdopodobnie każdy z nas

ma rodzeństwo, o którym ni-

gdy nikt nie wiedział, nawet

nasi rodzice.

fot. Wikipedia

KSIĄDZ PAWEŁ WSPOMINA...

JAK ZOSTAŁEM PAPIEŻEM

Musiałem dobrze od-

grywać papieża, bo gdy

wykonywałem błogosławień-

stwo, widzowie… zaczynali się

żegnać. Naprawdę trudno mi

było wtedy się nie śmiać.

Z KSIĘDZEM DO TEATRU!

Drodzy Parafianie, wspomnienia te

są tylko żartobl iwym pretekstem do te-

go, bym mógł Was zaprosić na sztukę,

jaką w  tym roku przygotowali klery-

cy! Chcę Was na nią zabrać w  naj-

bliższą sobotę, 1 4 grudnia. Miejsce:

Seminarium Duchowne w  Warsza-

wie. Start:   g. 1 9.00. Zapisy w  zakry-

stii. Nie martwcie się o transport –

w razie potrzeby będziemy się skrzyki-

wać na wspólny dojazd samochodami.

Bilety są bezpłatne; jedynie chętne oso-

by będą mogły przy okazji złożyć dobro-

wolny datek na rzecz wyjazdu

studyjnego kleryków do Ziemi Świętej.

Tegoroczny spektakl nosi tytuł „Piątka”

i opowiada o grupie młodych męczenni-

ków z Poznania z czasów wojny.

Czemu warto wybrać się z nami do

teatru? Wiemy, jak wygląda sztuka no-

woczesna, jak niski poziom estetyczny

i kulturalny prezentuje, jak wiele w niej

bluźnierstwa. Warto szukać tego, co jest

zgodne z naszymi wartościami, a te na

pewno odnajdziecie w spektaklu „Piąt-

ka”, sztuce z Bożym przesłaniem. Za-

praszam i pamiętajcie: ci młodzi

aktorzy-klerycy będą Wam kiedyś

udzielać sakramentów :-).

Czy chcielibyście zoba-

czyć księdza Pawła na

scenie? Mamy taśmy ze

spektaklu… Jeszcze w tym tygo-

dniu opublikujemy kilka scen na

naszej stronie na Facebooku

„Parafia Objawienia Pańskiego

w Bliznem”.



Maryja, najpiękniejsza ze wszystkich niewiast na ziemi, odpowiada Bogu w imieniu całej nowej

ludzkości: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Przez Nią przychodzi na świat Syn Boży,

w Którym wszyscy otrzymujemy udział w nowej ziemi i nowym niebie. Naucz nas Maryjo wpa-

trywać się z wiarą w dzieła Twego Syna i uczyć się każdego dnia odpowiadać Bogu „tak”.

estem nagi!” – krzyczy

Adam. W  Biblii ubiór to

nie tylko okrycie człowie-

ka, to cała symbolika

związana z  życiową sytuacją.

Syn marnotrawny wraca do do-

mu w łachmanach, prawie nagi.

Ojcowski płaszcz jest symbo-

lem przywrócenia mu godności.

Jezus na krzyżu nie ma nawet

tego, bo chce ogołocić się do

końca. Bez ubrania jest nikim.

Adam wykrzykuje dwie

skargi, dwa bóle. Pierwszy

ból jest egzystencjalny. To

ból istnienia, ból również fi-

zyczny. Charles Péguy pisząc

o Ewie nazwał ją nie tylko

pierwszą kobietą świata, ale

również… pierwszą żebracz-

ką. To samo dotyczy Adama.

„Pierwsi żebracy”… My jeste-

śmy kolejnymi. Zgadzając się

na grzech tracimy większość

tego, co stanowiło o radości

i spokoju naszego życia. Teraz

musimy o wszystko żebrać:

o zdrowie, o miłość, o radość,

żebrać o sens wydarzeń, o życie. Adam

już widzi, że jest nagi – tzn. nie jest w sta-

nie zapewnić sobie tego wszystkiego,

a wstydzi się przyznać Bogu do porażki

i prosić o l itość. Męska ambicja. Woli się

schować w krzakach i nadal uważać sie-

bie za pana swojego życia.

Zaczyna się też nagość, czyli pust-

ka, w  relacjach człowieka z  Bogiem,

potem człowieka z  człowiekiem. Za

chwilę rozpocznie się pierwsza wojna do-

mowa między kobietą i mężczyzną, żoną

i mężem. Istoty, które miały się miłować

uczuciem szaleńczym i nieskończonym,

teraz walczą między sobą o przetrwanie.

Bóg wypędził ich z  raju i   rozpo-

czął swój adwent. Szukał człowieka!

Czekał na człowieka! Czekał na kogoś, ko

zgodzi się na otworzyć przed nim całe

serce, całe życie. Bóg szukał ludzi pięk-

nych i wolnych. Znalazł Maryję. Była

w sercu wolna od każdego grzechu. Za-

wsze mówiła demonowi: „Nie!” Zakończy-

ła Boży adwent, dlatego stała się tak

ważna w oczach Boga, że zdjął z niej cię-

żar grzechu pierworodnego. Pozwolił jej

urodzić Mesjasza, a nam wydał zgodę na

powrót do raju.

W  uroczystość Niepokalanego Po-

częcia świętujemy piękno Maryi.

Wspominamy niezwykły dar uwolnienia jej

od grzechu pierworodnego, jako nagrodę

przyszłych zasług. Bóg w swojej niewy-

obrażalnej dla człowieka doskonałości

widział jej przyszłe życie i podjął decyzję

o tym darze. A co nam zostało? Dzięki ła-

sce Bożej znowu możemy przywdziać

płaszcz Bożej miłości, Bożego słowa i sa-

kramentów. Aby nie wołać z Adamem:

„Znów przegrałem i jestem nagi!”.

Ks. Janusz Stańczuk

Wygnanie z raju, Masaccio, 1425-27
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SŁOWO TYGODNIA

Z  EWANGELII według św. Łukasza (1 , 26-38) fragment

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,». Ona zmieszała się na te

słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Mary-

jo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Da-

wida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to

Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch

Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest

już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwe-

go». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» .

CZYTAJ W NUMERZE

1 . 08.1 2 - niedziela, uroczystość

Niepokalanego Poczęcia NMP, XIX Dzień

modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi

na Wschodzie. Po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie przed I Komunią św.; z tyłu

kościoła opłatki na stół wigi l i jny, sianko i

pierniczki przygotowane przez teatr; do

kosza przy ołtarzu można składać dar

serca dla potrzebujących.

2. 1 0.1 2 - do wtorku (tylko do g. 9.00 rano)

trwa zbiórka zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego na

pomoc szpitala w Afryce. Elektrośmieci

(także żarówki i baterie) można składać

pod naszym kościołem, przy parkingu pod

sosnami.

3. 1 2.1 2 - czwartek, wspomnienie NMP z

Guadalupe

4. 1 3.1 2 - piątek, wspomnienie św. Łucji , o g.

1 8.00 modlimy się w intencji KŻR

5. 1 4.1 2 - sobota, wspomnienie św. Jana od

Krzyża

6. 1 5.1 2 - niedziela, po Mszy św. o g. 1 0.30

spotkanie dzieci ze szkoły Gaudeamus

przed I Komunią św.

7. Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym

tygodniu przyjęl i kolędę

8. Wizyta Duszpasterska:

- Pn 09.1 2 - Lazurowa 1 57, 1 59, 232 C, D

- Wt. 1 0.1 2 - Lazurowa 1 73, 1 75, 1 77,

1 79, 1 81 , 1 83

- Śr. 11 .1 2 - Lazurowa 1 85, 1 85A, B, C, D, E

- Czw. 1 2.1 2 - Narwik 1 7, 1 7A, 1 7B,

Górczewska 242

- Pt 1 3.1 2 - Narwik 25

- Sb 1 4.1 2 - Narwik 24

Ks. Marian Rowicki

CZYTAN IA N I EDZ I ELNE :

D Z 1 5 , 1 - 2 . 2 2 - 2 9 ;

P S 6 7 ( 6 6 ) , 2 - 3 . 4 - 5 . 6 I 8 ;

AP 2 1 , 1 0 - 1 4 . 2 2 - 2 3 ;

J 1 4 , 2 3 - 2 9

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

KLERYK PAWEŁ PALIGA JAKO PAPIEŻ

KĄCIK BIOETYCZNY (CZ. 1 )
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UKRYŁEM SIĘ, BO JESTEM NAGI…

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

TYGODNIK PARAFIALNY NR 353TYGODNIK PARAFIALNY NR 353

Akcja charytatywna na rzecz naszego parafianina Łukasza dotycząca zbiórki

na operację i dalszą rehabilitację!!!

ZAPRASZAMY DO

WSPÓŁPRACY

Redakcja zastrzega sobie

prawo

modyfikacji tekstów

W niedzielę 1 5.1 2.201 9r.

po Mszy na 1 0.30

na plebanii

organizowane będą

zajęcia

artystyczne dla dzieci.

"Choinkowe dekoracje"

11 .30 - 1 3.00

Serdecznie zapraszamy!

W niedzielę 1 5 grudnia 201 9 roku w Parafi i Objawienia

Pańskiego w Bliznem odbędzie się akcja charytatywna

dla naszego parafianina Łukasza Pietryka, który 4

września 201 8 roku uległ bardzo poważnemu

uszkodzeniu kręgosłupa w wyniku wypadku

komunikacyjnego, podczas którego inny samochód

zajechał mu drogę.

Do czasu wypadku Łukasz był instruktorem nauki jazdy.

Od tej chwil i musi się rehabil itować bez przerwy;

oczekuje też na operację, dzięki której jest szansa, że

odzyska większą sprawność ruchową.

Akcja charytatywna odbędzie się pod patronatem

„Basilur Tea Poland” oraz dzięki uprzejmości księdza

proboszcza Mariana Rowickiego. W jej trakcie będzie

można skosztować ciepłej herbaty prosto ze

Srilanki, osłodzić się ciastem domowego wypieku, a także zakupić ciasto oraz

stroiki świąteczne, ozdoby wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jarczewa

i osoby indywidualne. Pieniądze z tej zbiórki będą przekazane ma dalszą rehabil itację

Łukasza oraz komercyjną operację kręgosłupa, która odbędzie się 1 6 stycznia 2020

roku w Szpitalu Św.Elżbiety-Mokotowskim Centrum Medycznym w Warszawie.

Zapraszamy wszystkich do udziału w tej akcji , chętnych - do pieczenia ciast i

robienia świątecznych ozdób. W dniu akcji charytatywnej (1 5 grudnia 201 9) prosimy o

modlitwę, udział w akcji i zapraszamy na Mszę św. w godzinach:

9.00,1 0.30,1 2.00,1 8.00 do naszego kościoła.


