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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 ziś spotykamy się nad rzeką 
Jordan, gdzie Jan Chrzciciel 
głosił chrzest nawrócenia 

celem odpuszczenia grzechów. 
Osoba przyjmująca taki symbolicz-
ny chrzest zanurzenia się w wo-
dach Jordanu, potem zaś publicz-
nie wyznawała swoje grzechy.
 Ewangelista Mateusz opowia-
dając o chrzcie Jezusa zaznacza,  
że Chrzciciel nie chciał się podjąć 
tej czynności: „Ta ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 
do mnie?” (Mt 3,14). Oczywiście, że 
Pan nie potrzebował chrztu. Jednak 
poszedł nad Jordan, dostosowując 
się do wszystkich, którzy szli prosić 
o chrzest pokuty i nalegał na Jana 
mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak go-
dzi się nam wypełnić wszystko, 
sprawiedliwe” (Mt 3,15). „Sprawie-
dliwość” , jaką Jezus chce wypeł-
nić, jest to doskonałe spełnienie 

woli Ojca; i właśnie Ojciec w odpowiedzi na ten 
gest tak pokorny, stawiający Jezusa na równi z 
grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza 
i Duch Święty widzialnie zstępuje na Niego.
 Czy Jezus musiał przyjąć taki chrzest? 
Oczywiście, że nie musiał, i nie musiał wyzna-
wać swoich grzechów, bo ich nie miał, jak to 
zresztą zaznacza Ewangelista, mówiąc, że Je-
zus po chrzcie „natychmiast” wyszedł z wody. 
Takie też było zdanie Jana Chrzciciela w tej 
sprawie. Dlaczego zatem Jezus przyjął chrzest 
z rąk Jana?
 Jezus przyszedł na świat, aby spełnić waż-
ną misję, misję zbawienia człowieka. Przeżył 
wszystko to, czego w swoim ziemskim życiu 
doświadczają ludzie: radość, smutek, ból, cier-
pienie, przyjaźń, ale też zdradę, odrzucenie, 
wreszcie samą śmierć. Jezus mógł doskonale 
wypełnić tę misję, ponieważ czuł się kochany 
przez Ojca. Miłość Ojca pomogła Mu przetrwać 
najtrudniejsze chwile i wykonać misję do koń-
ca. Kochający Ojciec daje Synowi swego Du-
cha, aby w jedności Trójcy Świętej rozpoczęło 

się wielkie dzieło zbawienia. 
 A będzie to czynił w mocy Ducha, który 
zstąpił na Niego w momencie chrztu, i z manda-
tu Boga Najwyższego, który Go uprawomocnił 
w tej misji, mówiąc:” Ten jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodobanie” (Mt 3,16-17).
 Bóg Ojciec ma upodobanie w swoim 
Synu. Jeśli my pójdziemy za Jego Słowem, 
będzie miał upodobanie także w nas. Każdy z 
nas  - od chwili otrzymania sakramentu chrztu 
– uczestniczy w przyjaźni z Bogiem, którą 
przywrócił nam Jezus. Dlatego dla chrześcija-
nina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska 
chrztu w nim owocowała i aby dał się prowa-
dzić Duchowi Świętemu, jest pokora  skłaniają-
ca go do szukania we wszystkim woli Bożej, z 
pominięciem wszelkiej korzyści osobistej.
Warto pamiętać o dniu swoich urodzin, ale 
warto też zapamiętać dzień swojego chrztu.        
To wówczas Bóg powiedział: „Kocham cię do 
szaleństwa i zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
abyś był szczęśliwy.” 

                  Henryka Andrzejewska

Pan Jezus wstępuje w wody Jordanu, aby wziąć na siebie całe zło świata, utożsamić się z całą 
grzeszną ludzkością. Jego miłość do każdego człowieka wyraża się w tym, że chce wziąć na 
siebie skazujący wyrok potępienia należący się nam, a nas wprowadzić do królestwa swego 
Ojca. Przychodzi w związku z naszym grzechem, chętnie więc oddajmy Panu wszystkie na-
sze przewinienia, aby mieć udział w Jego wiecznej chwale i w Nim doświadczać radości bycia 
dziećmi Bożymi. 

CZYTANIA NIEDZIELNE: 
(Iz 42, 1-4. 6-7); (Ps 29 (28),  
1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10);  
(Dz 10, 34-38);  
Aklamacja (Mk 9, 7); 
 (Mt 3, 13-17);

SŁOWO TYGODNIA z EWANGELII  
wg św. Mateusza (3, 13-17) 
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Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To 
ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»  
Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A 
gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstę-
pującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z 
nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie».

JEZUS – UMIŁOWANY SYN OJCA

KĄCIK BIOETYCZNY
RECENZJA SPEKTAKLU „PIĄTKA”
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Papież rekordzistą
Papież Franciszek pobił wszelkie rekor-
dy kanonizacji. W ciągu niespełna siedmiu 
lat swego pontyfikatu ogłosił 898 nowych 
świętych, więcej niż wszyscy papieże razem 
wzięci z ostatnich 421 lat historii Kościoła, 
z Janem Pawłem II włącznie. Stało się tak 
głównie za sprawą jednoczesnej kanonizacji 
w 2013 r. ponad 800 męczenników z Otranto, 
zabitych przez Turków w 1489 r. Jan Paweł II 
ogłosił 482 świętych. Benedykt XVI dodał 44 
kolejnych.  Ogólna liczba świętych jest trud-
na do ustalenia, gdyż aż do 1234 r. Kościoły 
lokalne mogły same ich wynosić na ołtarze. 
Martyrologium Romanum w swym ostatnim 
wydaniu z 2004 r. wymienia 13 539 świętych i 
błogosławionych. 
Kolejna beatyfikacja? 
Siostry franciszkanki Służebnice Krzyża 
poinformowały na Twitterze, że watykań-
ska Komisja lekarzy, badająca domniema-
ny cud za wstawiennictwem Sługi Bożej 
Matki Elżbiety Czackiej (założycielki La-
sek) wyraziła pozytywną opinię. Proces 
beatyfikacyjny trwa od 1987 r. W intencji 
ogłoszenia Matki Elżbiety błogosławioną 
siostry organizują w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca w Laskach otwartą adorację Naj-
świętszego Sakramentu. Czcigodna Służeb-
nica Boża m. Elżbieta Roża Czacka w wieku 
22 lat zupełnie straciła wzrok. Zmarła w opinii 
świętości 15 maja 1961 roku w Laskach.
Sanktuarium kard. Wyszyńskiego 
Diecezja warszawsko-praska będzie 
budować sanktuarium pod wezwaniem 
kard. Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie-Choszczówce, dokładnie w miejscu, 
gdzie często przebywał Prymas Tysiąc-
lecia. Sanktuarium nie będzie parafią, ale 
kościołem dedykowanym spotkaniom ludzi 
z całej Polski, przede wszystkim młodzie-
ży i rodzinom. Obok znajdzie się budynek 
umożliwiający np. organizację w tym miejscu 
różnych zjazdów czy konferencji na wielu 
uczestników. 
Dzień Judaizmu 
W Warszawie obchody XXIII Dnia Juda-
izmu odbędą się już w niedzielę 12 stycz-
nia pod hasłem „Pamiętaj o dniu szabatu, 
aby go należycie świętować”. „Gromadzi-
my się, aby wspólnie modlić się o żarliwość 
wiary, niezłomną nadzieję, i miłosierną miłość 
dla Dzieci Jednego Boga, którzy mają być 
Jego świadkami we współczesnym świecie” 
- podkreśla w specjalnym przesłaniu na ten 
dzień bp Rafał Markowski. Głównym wyda-
rzeniem warszawskich obchodów będzie de-
bata pt. “Żydzi i chrześcijanie wobec święta”. 
Rozpocznie się ona w niedzielę 12 stycznia o 
godz. 18.00 w kościele środowisk twórczych 
przy pl. Teatralnym w Warszawie.

Z ŻYCIA 
KOŚCIOŁA I PARAFII KĄCIK BIOETYCZNY Czym jest aborcja? 

A co, jeśli ciąża powstała w wyniku gwałtu?
Z całą pewnością kobieta, która zaszła w ciążę 
w wyniku gwałtu, potrzebuje specjalistycznej 
opieki po tak traumatycznym przeżyciu. Jed-
nak zabicie dziecka nie cofnie tragedii; byłoby 
tylko przedłużeniem zła i jedynie pogorszyłoby 
sytuację kobiety. Ukarany winien zostać prze-
stępca, a nie dziecko. Z jakiego powodu nie-
winne dziecko miałoby ponieść karę śmierci?

Czy aborcja jest wyrazem wolności kobiety?
Niektórzy twierdzą, że aborcja uwalnia kobietę 
od przymusu macierzyństwa, dając jej „prawo 
do decydowania o własnym ciele”. Niepraw-
dą jest jednak twierdzenie, że rozwijające się 
dziecko jest częścią organizmu matki. Dziecko 
nienarodzone jest odrębną istotą ludzką, która 
jednak potrzebuje bezpiecznego ekosystemu 
ciała matki, by w nim rozwijać się i żyć. Matka 
nie może dowolnie dysponować życiem swoje-
go dziecka. Aborcja jest też atakiem na naturę 
kobiety, w którą wpisane jest macierzyństwo. 
Ogromne cierpienie z powodu niepłodności 
ukazuje, że macierzyństwo jest ważną częścią 
kobiecej tożsamości. Zabicie własnego dziec-
ka nie jest i nigdy nie może być źródłem ani 
wolności, ani samorealizacji. 

Co z prawami i obowiązkami ojca?
Nierzadko zdarza się, że młoda kobieta w 
ciąży czuje się zmuszona do aborcji, ponie-
waż ojciec nie chce wziąć odpowiedzialności 
za swoje dziecko. Czasami bywa odwrotnie: 
kobieta decyduje się na aborcję wbrew woli 
ojca dziecka. Dlaczego ojciec nie może sprze-
ciwić się woli matki i dążyć za wszelką cenę 
do ocalenia swojego dziecka? Poczęte dziec-

ko jest wszakże dzieckiem obojga rodziców! 
Jest „ciałem z ciała” zarówno matki, jak i ojca. 
Pewien 22-letni tata wyznał, że był bliski po-
pełnienia samobójstwa, gdy dowiedział się, że 
jego dziewczyna usunęła ich dziecko. Ustawo-
dawca, niestety, ignoruje prawo ojca do ochro-
ny dziecka w okresie prenatalnym.

Problemy finansowe
Czy problemy finansowe są wystarczającym 
powodem, by usunąć dziecko? Najlepszą 
formą wsparcia kobiety w trudnej sytuacji nie 
jest pomoc w zabiciu jej dziecka, ale pomoc w 
rozwiązaniu jej problemów finansowych. Jeże-
li matka nie jest w stanie wychować dziecka, 
wówczas jednym z możliwych rozwiązań jest 
przekazanie go do adopcji.

Adopcja zamiast aborcji
W przypadku poważnych trudności może się 
okazać, że rodzice nie są w stanie wychować 
swojego dziecka. Mogą je wówczas powierzyć 
rodzicom zastępczym lub – w ostateczno-
ści – pozostawić w oknie życia. www.caritas.
pl/ caritas-w-diecezjach/5-okna-zycia-adresy 
W przeciwieństwie do aborcji, która odbiera 
dziecku życie, adopcja daje dziecku szansę 
przeżycia: choć traci ono biologiczną mat-
kę i ojca, to jednak zachowuje swoje życie i 
znajduje nowych rodziców. Obecnie w Polsce 
adoptowanych jest rocznie ok. 3,5 tys. dzieci, 
z czego 24% to adopcja niemowląt do pierw-
szego roku życia, a kolejne 12,9% to adopcja 
dzieci do drugiego roku życia.

Przygotował ks. Paweł Paliga na podstawie ksiażki 
„Przewodnik: bioetyka dla młodych”

JAK BYĆ TAKIM OJCEM, 
JAKIEGO POTRZEBUJE 
TWOJA RODZINA?
Na Weekendzie znajdziesz przestrzeń, aby odpowiedzieć sobie 
na to pytanie. Weekend Ojców jest propozycją dla katolickich 
ojców - połączeniem warsztatów, aktywności w lesie i odpoczynku.
To wszystko możecie znaleźc podczas Weekendu Ojców, który zaczyna się już niebawem, bo 

24-26 STYCZNIA W JÓZEFOWIE 
U OJCÓW SZENSZTATCKICH

Zapisać się można tutaj:
http://ludziepelnizycia.pl/nadchodzace-wydarzenia/

www.ludziepelnizycia.pl
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 Piątka to sztuka przedstawiająca losy 
młodych mężczyzn - Czesława Jóźwiaka, 
Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, 
Edwarda Klinika oraz Jarogniewa Wojciechow-
skiego. Spektakl zaczyna się bardzo niewinnie, 
widzowie mają okazję obserwować codzien-
ność pięciu głównych bohaterów. Wychowan-
kowie salezjańskiego oratorium grają w piłkę, 
rozmawiają o codzienności, próbują uciekać z 
obowiązkowych modlitw oraz zastanawiają się 
nad swoją przyszłością i powołaniem.   
      
 Niestety ta zwyczajność zostaje przerwana 
przez wybuch wojny. Z młodych, niedojrzałych 
mężczyzn bohaterowie muszą stać się odpo-
wiedzialni i opowiedzieć się po którejś ze stron. 
Wychowanie w oratorium i doświadczenie 
spotkania Boga wydaje swoje owoce. Chłopcy 
dołączają do ruchu oporu. I tak widz ma okazje 
obserwować jak Piątka podejmuje dojrzałe de-
cyzje, które w konsekwencji będą kosztowały 
ich życie. Mężczyźni działają z dużym zaanga-
żowaniem – wieszają antyhitlerowskie plakaty 
i roznoszą ulotki – aktorzy są na tyle oddani 
całej sprawie, że wychodzą poza scenę, ich 
postawa wykracza poza niezbędne minimum, 

plakaty przyklejają na każdej ścianie a prze-
strzeń strefy widowni wypełnia się rzuconymi w 
powietrze ulotkami. Dzięki temu widz staje się 
częścią spektaklu.  
 
 Atmosfera na scenie ulega zmianie. Męż-
czyźni zostają aresztowani a następnie prze-
wiezieni do więzienia hitlerowskiego. Tam, osa-
dzeni razem z dwoma innymi mężczyznami, 
wychowankowie oratorium dają świadectwo 
swojej wiary – modlą się na różańcu, śpiewają 
pieśni religijne, obchodzą święta, a nawet, aby 
czynić pokutę, odmawiają sobie i tak skrom-
nych posiłków. Wywołuje to ogromne zdzi-
wienie wśród pozostałych więźniów, jednak 
kontakt z Bogiem daje im siłę oraz sprawia, że 
inni, podziwiając to, nawracają się.   
 
 W końcu nastaje dzień wyroku, piątka ma 
okazje skorzystać z sakramentu spowiedzi i 
przyjąć Komunię Świętą. Tak przygotowani 
odchodzą do Boga. Spektakl od początko-

wych scen mających charakter humorystyczny, 
przechodzi do sytuacji naprawdę tragicznych 
– aktorzy czytają autentyczne listy pożegnal-
ne, wieszają swoje płaszcze na gilotynie, a na 
koniec, aby jeszcze podkreślić tragizm, nóż 
narzędzia śmierci głośno opada. 
 
 Sztuka pobudza do rozmyślań. Mimo nie-
wielkiego niedosytu jeśli chodzi o pogłębienie 
historii mężczyzn, aktorzy rekompensują to at-
mosferą jaka panuje na scenie. Historia poka-
zuje zmianę jaka zachodzi w bohaterach - od 
radosnych, zastanawiających się nad życiem 
chłopców, zmieniają się w gorliwych, dojrza-
łych mężczyzn gotowych oddać siebie Bogu i 
ojczyźnie. Życie daje im odpowiedź na pytania 
o powołanie, a oni stają na wysokości tego za-
dania i hojnie porzucają swoje wizje. Bóg dał 
im odpowiedź, której szukali. To bardzo waż-
na lekcja dla każdego człowieka – poddać się 

Bożemu prowadzeniu niezależnie od naszych 
planów i oczekiwań, z poświęceniem przeży-
wać teraźniejszość i tak spełnić wolę Ojca. Na 
koniec warto podsumować to wszystko słowa-

mi św. Dominika, wychowanka salezjanów - w 
przerwie meczu św. Jan Bosko zapytał go, co 
by zrobił, gdyby za minutę miał umrzeć, on od-
powiedział „grałbym w piłkę dalej”.  

Kamila Pil

RECENZJA SPEKTAKLU „PIĄTKA”

Historia pokazuje zmianę 
jaka zachodzi w boha-

terach - od radosnych, zasta-
nawiających się nad życiem 
chłopców, zmieniają się w gor-
liwych, dojrzałych mężczyzn 
gotowych oddać siebie Bogu  
i ojczyźnie. 

To bardzo ważna lekcja 
dla każdego człowieka 

– poddać się Bożemu prowa-
dzeniu niezależnie od naszych 
planów i oczekiwań, z poświę-
ceniem przeżywać teraźniej-
szość i tak spełnić wolę Ojca. 
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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.  12.01 - niedziela, święto Chrztu Pańskiego, 
po g. 10.30 spotkanie przed I Komunią Świętą

2.  13.01 - poniedziałek, rozpoczynamy Okres 
zwykły, w którym wspominamy misterium 
Chrystusa w całej pełni, o g. 16.00 opłatek  
dla KŻR, o g.18.00 Msza św. w intencji KŻR

3.  18.01 - sobota, rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan

4.  19.01 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 
spotkanie przed I Komunią św. dla dzieci ze 
szkoły Gaudeamus, po Mszy św. wieczornej 
opłatek dla Rady Parafialnej

5.  Serdeczne Bóg zapłać za przyjęcie kolędy  
w minionym tygodniu

6. Wizyta Duszpasterska:
 Pn. 13.01 - Zielna, Sienkiewicza
 Wt. 14.01 - Długa, Moniuszki
 Śr. 15.01 - Chopina, Graniczna
 Cz. 16.01 - P. Skargi, Świerczewskiego, 
 Reja Prusa
 Pt. 17.01 - Przechodnia
 Sb. 18.01 - Fortowa, Łaszczyńskiego

Chrześcijańskie Granie 2019
Wydana płyta Chrześcijańskie Granie 
2019 może być płytą mijającego roku. 
Album miał największą sprzedaż w 
listopadzie w sklepie Chrześcijań-
skiego Grania. Natomiast utwory, 
które znalazły się na nim możemy 
usłyszeć na listach przebojów: Mu-
zyczne Dary, Lista z Mocą czy Ra-
dia Warszawa.

Takiej płyty dawno nie widzieliśmy na rynku muzyki chrześcijańskiej. 11 wyko-
nawców na jednym krążku, to nie tylko gratka dla fanów muzyki chrześcijańskiej, 
ale także dla osób chcących ją bliżej poznać. 

NA PŁYCIE:
Soudarion - Ziemia trzęsie się, Let Him Run - W imię Twoje, Hiob - Stward-
nienie rozsiane, Iwona Pietrala & Heres/WZN - Oblubienica, Wojtek „Dziwak” 

Błęcki - Neofita, Tato - Tato, Iwona Janicka - Dla Twojej Chwały, Magda Anioł - Moja niebieska sukienka, Gosia Orzechowska - Jak 
owca, Coraz Bliżej - Szukam chwały Twej

www.chrzescijanskiegranie.pl


