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EWANGELIA  
Mt 2, 1-12 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 
panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to 
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała 
Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcyka-
płanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: 
«W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane 
przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych 
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i 
wywiedział się od nich dokładnie o czas uka-
zania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie  
o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzyma-
wszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 60, 1–6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Powstań! 
Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i 
chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto 
ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok 
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i 
Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą 
narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła 
i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do 
ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, 
na rękach niesione są twe córki. Wtedy 
zobaczysz i promienieć będziesz, a serce 
twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie 
napłyną bogactwa zamorskie, zasoby naro-
dów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość 
wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują 
złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na 
cześć Pana.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Boże, przekaż Twój sąd królowi, 
a Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie 
i ubogimi według prawa.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, 
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 
wszystkie narody będą mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa,  
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 
nędzarza ocali od śmierci.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Słyszeliście przecież          
o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla
was, że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została tajemnica.

K O M E N T A R Z
 Dzisiejszą uroczystość zwyczajowo nazy-

wamy Uroczystością Trzech Króli. Stąd mamy 
zwyczaj mówić o trzech królach, którzy 
przybyli złożyć hołd Panu Jezusowi. 
Tymczasem Biblia mówi o „mędrcach ze 
Wschodu” (Mt 2,1). Ta różnica między 
tradycyjnym ujęciem a szczegółowym okre-
śleniem, jakim posługuje się Pismo Święte, 
ukazuje nam inny wymiar dzisiejszego święta. 
Mędrzec bowiem to człowiek, który uważnie 
obserwuje otaczający go świat oraz ludzi           
i zadaje sobie najważniejsze pytanie – pytanie 
o sens. Po co istnieje świat? Po co istnieje
człowiek? Jaki jest cel jego istnienia i jak go
osiągnąć? Na tym polega poszukiwanie
mądrości.

Domyślamy się, że ci mędrcy zadawali 
sobie te pytania przez całe życie. I pewnego 
dnia dostają odpowiedź na to pytanie: 
wyjaśnienie sensu tego świata i życia 
człowieka znajdziecie w żłóbku w Betlejem – 
tam narodził się Ten, który to objawi. I dlatego 
idą oddać hołd Jezusowi. Wszystkie mądrości 
świata kłaniają się przed Jezusem Chrystu-
sem i uznają w nim króla. I to jest treść 
dzisiejszego święta. Jezus Chrystus i Jego 
Ewangelia są szczytem mądrości i w nich 
należy szukać wyjaśnienia sensu świata            
i naszego życia.

Nr 513

Oto słowo Boże

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim         
w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz 
została objawiona przez ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie 
już są współdziedzicami i współczłonkami 
Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chry-
stusie Jezusie przez Ewangelię.
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K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 6 stycznia 2019 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego
1.

2.

3.

Dziś przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. W czasie każdej Mszy bło-
gosławimy kadzidło i kredę, którą ozna-
czymy drzwi naszych mieszkań i domów. 
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na misje.
Z racji przypadającej dziś I niedzieli 
miesiąca nabożeństwo adoracyjne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00, a następnie 
procesja eucharystyczna wewnątrz świą-
tyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
W poniedziałek, 7 stycznia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy św. 
odmówimy Litanię do Ducha Świętego,       
a po niej ks. Maciej wygłosi konferencję      
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 13 
stycznia, o godz. 11.00.

7.

8.

Msza święta o godz.18.00
w intencji członków Bractwa, 

a następnie spotkanie w Kanonii.

Zapraszamy na Jasełka przygotowane
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą
się w niedzielę, 13 stycznia, po Mszy św. o 
godz. 11.30.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się w następną niedzielę, 13 sty-
cznia o godz. 15.00, w Kanonii.
Od dzisiaj, w dzwonnicy, prezentowane są
prace artystyczne i rękodzieło wilanowskich
artystów. Dziękujemy za liczny udział twór-
ców w obecnym - VIII już wydaniu naszej 
artystycznej parafiady. Zapraszamy do od-
wiedzania dzwonnicy i oglądania wystawy,
która będzie czynna do końca lutego.
Spotkanie członków i sympatyków Bractwa 
Adoracyjnego odbędzie się 17 stycznia br., 
po Mszy św. o godz. 18.00 w Kanonii.
W tym tygodniu dzieci z naszej parafii 
należące do Koła Misyjnego będą
kolędować zbierając ofiary na potrzeby misji 
w Kamerunie, w myśl hasła "DZIECI 
POMAGAJĄ DZIECIOM". Osoby które 
chciałyby przyjąć kolędników i wesprzeć
dzieło misyjne dzieci prosimy o zgłaszanie
się do sióstr katechetek lub do siostry 
zakrystianki. 
Kontynuujemy wizytę duszpasterską. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– poniedziałek, 7 stycznia – ul. Dostatnia (numery nieparzyste), ul. Glebowa,

ul. Trójpolowa, ul. Łokciowa, ul. Siedliskowa
ul. Syta 78-96 (numery parzyste)
ul. Syta 83-99C (numery nieparzyste)
ul. Syta 105-135 (numery nieparzyste)
ul. Syta 102-106N (numery nieparzyste)
ul. Syta 108-170G (numery parzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– wtorek, 8 stycznia
– środa, 9 stycznia
– czwartek, 10stycznia
– piątek, 11 stycznia
– sobota, 12 stycznia
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Módlmy się, 
aby wspomnienie pamiątki narodzenia 

Pana naszego Jezusa Chrystusa 
przyczyniało się do pomnażania dóbrrrrr 
i dzielenia się tym dobrem z innymi.

Przez najbliższe dwa miesiące,                  
w dzwonnicy prezentowane będą prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów: obrazy olejne, akwarele, 
pastele, fotografie, hafty i koronki.
Prace można oglądać, podziwiać ale 
także kupować. Serdecznie zapraszamy!
Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w obecnej już VIII 
wilanowskiej parafiadzie artystycznej.

4.

5.

6.

10.
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- Wszyscy mamy być Mędrcami . . . . . . . . . . 2
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W mocy Bożego Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Spotkanie członków i sympatyków
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Nowa wystawa w Dzwonnicy
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Nie wiadomo kim byli i czy naprawdę było 
ich trzech. Biblia o „Trzech Królach” mówi 
niedużo. Tylko tyle, że przyszli ze wschodu, 
że nazywano ich magoi to znaczy magowie, 
czyli mędrcy zajmujący się gwiazdami, nauką 
i astronomią. Biblia mówi też, że przynieśli 
Zbawicielowi trzy dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
Nie wiemy też zbyt wiele o ich motywacjach, 
ale po lekturze fragmentu Ewangelii prze-
czuwamy, że poszukiwali Władcy Wszech-
czasów i że kiedy Go spotkali w Betlejem, 
oddali Mu pokłon.

Prawdopodobnie pochodzili z Babilonu, 
który stał się częścią Persji. W Babilonie, 
podobnie jak w całym starożytnym świecie, 
oczekiwano pojawienia się „zbawiciela”, 
władcy, króla, który byłby potężniejszy od 
ówcześnie panujących. Oczywiście te 
wyobrażenia babilońskie były inne niż u Ży-
dów, ponieważ nie wierzono tam w Boga 
Jahwe. Różni mędrcy doszukiwali się w pa-
nujących królach boskiego obrazu, ale Magoi 
przeczuwali, że Ten Władca, do którego idą, 
będzie kimś potężniejszym.

Wyruszyli po tym, jak zobaczyli układ 
astronomiczny – koniunkcję planet, czyli 
nałożenia się Saturna i Jowisza, która 
sprawiła wielką jasność na niebie. Niektórzy 
badacze zwracają nam uwagę, że Jowisz był 
symbolem Marduka – babilońskiego boga, 
natomiast Saturn to symbol Żydów. Kiedy 
Mędrcy zauważyli to zjawisko, od razu poszli 
szukać Boga do Judei. Ta symbolika jest 
bardzo ważna, bo to znaczy, że oni wiedzieli, 
gdzie idą, wiedzieli, gdzie mają szukać. Mieli 
konkretny cel.

Wiemy, że posiadali też ogromną wrażli-
wość religijną. To zresztą jest także różnica 
między tamtym światem a nami. Tam pogań-
stwo nie oznaczało niereligijności. Z perspek-
tywy judeochrześcijańskiej pogaństwo było 
wiarą w innych bogów niż Bóg Jahwe. 
Starożytny człowiek wiedział, czym jest 
sacrum i ofiara, co oznacza być posłusznym 
Bogu. I to poszukiwanie Boga w tamtych 
czasach było czymś bardzo naturalnym.

Domyślamy się zatem, że mędrcy wie-
dzieli, że jest coś ponad nimi. Dlatego też, 
kiedy odczytywali gwiazdy i szukali Króla 
Wszechczasów, szukali go w kontekście 
religijnym. Wyruszyli, bo byli przekonani, że 
Go znajdą i że będzie On kimś większym, 
innym niż kolejni polityczni przywódcy.

Musieli zapewne odczuwać, że nawet 
władcy, którzy przypisywali sobie boskie 
prerogatywy, nie byli w pełni boscy, bo 
przychodził zawsze koniec ich panowania. 
Dlatego Magoi szukali kogoś, kto poradzi 
sobie z tym największym problemem, jakim 
jest śmierć. I zresztą symbol, który niosą – 
mirra, jest właśnie zapowiedzią śmierci. 

z 2

cielesność, materialność i odkryli niestwo-
rzonego, niecielesnego. Odkryli Pana 
Wszechświata, o którym mówiły im gwia-
zdy, a teraz mówi wymowna miłość Matki 
do Dziecka.
  Co ich prowadziło tak naprawdę? I co nam 
dzisiaj pokazują?
   Prowadziło ich działanie Pana Boga, które jest 
łaską. Bóg wszedł w ich życie przez mądrość i 
prawdę, którą odkrywali w swoim życiu. I w tej 
mądrości, jaką zdobyli objawiła się Jedyna 
Prawda. Ja dzięki nim wiem, że kiedy odkrywam 
mądrość, to musi mnie ona doprowadzić do 
Dawcy Mądrości, do Tego Jednego Jedynego, 
który jest Bogiem Prawdziwym. I nie ma różnych 
prawd, wbrew temu co mówi świat. Nie ma 
prawdy subiektywnej. To nie jest tak, że każdy 
ma swoją prawdę, odkrywa swój sens. Nie.
   Jest jeden sens – i jest nim to Dziecko, 
które zobaczyli Magoi. Ono właśnie zostało 
nazwane w Janowym Prologu Logosem – 
Sensem. I wiem, że jeżeli poznaję Prawdę,      
w danym momencie nawet szczątkowo, to 
ona doprowadzi mnie do Jedynego. Jeżeli 
coś jest prawdziwe, otwiera mnie na Boga. 
Bez względu na to, jaka to dziedzina wiedzy. 
Bo gdzie jest prawda, tam jest Bóg.
   Ta ich sytuacja pokazuje też, że Pan Bóg jest    
w nas od początku naszego życia. Skoro jeste-
śmy Jego stworzeniem, to, jak mówi Księga 
Rodzaju – Bóg tchnął boski pierwiastek w nas. 
Można by wręcz powiedzieć, że siebie samego 
nam dał, kiedy nas stwarzał. A to znaczy, że 
boża obecność była w nas od zawsze. Ta 
obecność, która nas prowadzi do poznania 
sensu i życia. Mędrcy chcieli szukać i słuchali 
wewnętrznego głosu, który prowadził ich do 
odkrycia Jedynego Boga. Bóg z wnętrza nas 
samych prowadzi nas do siebie. Trzeba być tylko 
na to wrażliwym.
Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie 
spocznie w Bogu
– pisał św. Augustyn. Niespokojne jest serce, 
które nie słucha Boga, który przemawia
w głębi nas samych.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI w WARSZAWIE
Największy Orszak Trzech Króli, po raz jedenasty, przejdzie ulicami Warszawy. Tradycyjnie 

rozpocznie się o godzinie 12 na placu Zamkowym. Zebrani najpierw wspólnie obejrzą na telebimie 
transmisję modlitwy Anioł Pański z Watykanu, po której Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz 
rozpocznie Warszawski Orszak i poprowadzi go do Stajenki na Plac Piłsudzkiego.

Z balkonu na Zamku Królewskim odezwą się Fanfary (grać będzie p. Jacek Jurkowski), przy
dźwiękach których, z dziedzińca Zamku wyjdą Trzej Królowie i przejdą na scenę, gdzie odegrają
scenę „Olśnienia”. Na Placu Zamkowym nie zabraknie znanych i wyczekiwanych atrakcji. Będziecie 
mogli zobaczyć taniec Aniołów z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak Diabłów na Orszaki oraz
musztrę Legionu Rzymskiego. Nowością będzie występ bębniarzy.
W drodze do Stajenki Królowie miną mansjony:
– Dwór Heroda grupa teatralna z Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”,
– Gospoda – studenci z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
– Chóry Anielskie – chór ze Szkoły Sióstr Nazaretanek
– Walka Dobra ze Złem – Niepubliczne Gimnazjum Wyspa JP2 i szkoły im. Ks. Jana
Twardowskiego,
– Pasterze - Teatr "Biedronka" działający przy szkołach Stowarzyszenia "Sternik"
– Brama Anielska – szkoła „Strumienie”.

Każdy z Królów inaczej będzie podróżował do Betlejem: Król Afrykański na wielbłądzie, Król 
Azjatycki na platformie ciągniętej przez kulisów, a Król Europejski – na tronie umieszczonym na 
rikszy, a jego Orszakowi będą towarzyszyły alpaki prowadzone na smyczy przez dzieci.

Orszak Trzech Króli przejdzie Krakowskim Przedmieściem i ulicą Królewską na Plac Piłsud-
skiego, gdzie zostanie oddany pokłon Dzieciątku Jezus - najpierw przez Pasterzy, a później Królów, 
którzy wręczą dary Dzieciątku. Po złożeniu pokłonu zostanie odczytana Ewangelia oraz podobnie 
jak w ubiegłym roku do kolędy "Bóg się rodzi" zebrani odtańczą poloneza.

Misja i zadania ludzi ochrzczonych i bierzmowanych - to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpoczęliśmy w pierwszą 
niedzielę Adwentu. Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia 
miłość”.

Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.

w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są 
„języki jakby z ognia” (Dz 2,3).

Kiedy apostoğowie wyszli z Wieczernika po 
otrzymaniu Ducha świňtego, to poszli peğniĺ 
misjň danŃ im przez Chrystusa. Dlatego kaŨ-
dy katolik, kaŨdy chrzeŜcijanin, ma r·wnieŨ 
misjň do speğnienia, bo jest napeğniony 
Duchem świňtym. Mamy z wiarŃ i odwagŃ  
wypeğniaĺ nasze zadania we wsp·lnocie ro-
dzinnej, parafialnej, takŨe we wsp·lnocie cağe-

go spoğeczeŒstwa. W mocy Ducha świňtego 
kaŨdy chrzeŜcijanin ma iŜĺ przez codzienne 
Ũycie i ofiarowaĺ siebie drugim!

Gğ·wne cele programu:
Cel ewangelizacyjny ï ma ukazywaĺ r·Ũne 

Bożego Ducha”, a symbolicznym przedsta- formy przepowiadania: gğoszenie Sğowa 
wieniem tak rozumianego uczestnictwa B           oŨego, katecheza, czy rekolekcje ewange-

lizacyjne lub kerygmatyczne. Ma takŨe uka-
zaĺ pilnŃ potrzebň towarzyszenia wierzŃcym 
w ich odkrywaniu i rozwijaniu dar·w Ducha 
świňtego, wysiğki formacyjne na r·Ũnych 
poziomach Ũycia parafialnego oraz 
Ăpromowanie Ŝrodowisk wzrostu i dojrzewania 
wiaryò.
Cel inicjacyjny - ma polegaĺ m.in. na uka-
zywaniu zwiŃzku miňdzy Chrztem, Bierzmo-
waniem i EucharystiŃ, ma podkreŜlaĺ znacze-

nie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i 
odkrywaniu przynaleŨnoŜci do KoŜcioğa. Isto-
tna jest tutaj ogromna rola Ŝwiadectwa os·b 
Ŝwieckich jako przykğad·w osobistego 
przeŨywania relacji z Bogiem.
Cel formacyjny - ma byĺ realizowany przez 
podejmowanie wysiğk·w na rzecz dalszej 
formacji os·b bierzmowanych oraz przybli-
Ũanie wiernym KoŜcioğa jako wsp·lnoty, kt·rŃ 
kieruje i umacnia Duch świňty.
Cel społeczny - ma byĺ widoczny poprzez 
ukazywanie wiernym dar·w Ducha świňtego 
w r·Ũnych dziedzinach troski o dobro wsp·lne: 
od pracy charytatywnej po Ũycie spoğeczne, a 
takŨe w ramach sğuŨby na rzecz wsp·lnoty 
parafialnej.
Źródło:
www.ekai.pl

Celem programu duszpasterskiego 2018 – 
2019 będzie rozwijanie problematyki misji i 
apostolatu (świadectwa słowem i czynem) 
osób ochrzczonych i bierzmowanych. Kon-
kretne postawy chrześcijańskiego zaangażo-
wania są zawsze kształtowane „W mocy 

  Używano jej do namaszczania ciała zmar-
łych. Ale ten symbol jakby też zapowiadał, że 
kobiety nie zdążą namaścić ciała Jezusa, gdyż 
ten wyrwie się więzom śmierci – rozwiąże ten 
największy dylemat każdego pokolenia. Z per-
spektywy powiedzieć, że jest to nawet trochę 
nieprzyzwoite – ofiarować królowi mirrę do 
grobowego namaszczenia, oznacza tyle 
samo, jakby powiedzieć mu: „Masz w pre-
zencie coś, co przyda się po Twojej śmierci”. 
Ale z drugiej strony, dzisiaj ten symbol 
odczytujemy w kontekście historii zbawienia.
  Mirra, którą złożyli Trzej Królowie to dar 
zapowiadający, kim jest to Dziecko, które 
się narodziło. To dar zapowiadający, że 
Ono przyszło na świat, by zbawić nas przez 
swoją śmierć.
   Jest też kadzidło. Taka ofiara była składana 
we wszystkich religiach. I z jednej strony jest to 
symbol modlitwy, która się wznosi, a z drugiej, 
symbol tajemnicy. Kadzidło zakrywa swoim 
dymem boskość i sprawia wrażenie taje-
mniczości. Niesie też przesłanie, że człowiek 
nie ma zupełnego dostępu do największej 
Tajemnicy. Zawsze będzie coś, co nas 
przekracza i przerasta.
  No i złoto – symbol królewski. Symbol 
władzy, który mówi, kim jest to Dziecko.
    Te dary, które przynieśli Mędrcy objawia-
ją prawdę o nich, pokazują ich zamożność, 
ale mówią też o hojności ich serca.
   Może nawet więcej mówią o nich samych, 
niż o Zbawicielu, któremu są ofiarowane. 
Przecież kiedy wyruszali na tę wyprawę, 
jeszcze nie wiedzieli kogo odkryją. Brali to, co 
odpowiadało ich wyobrażeniu „zbawiciela” – 
brali z głębi własnego serca, chcąc ofiarować 
najcenniejsze dary, na jakie było ich stać.
   Dla mnie jednak najbardziej niesamowite jest 
to, że oni mając pewne znaki, obserwując 
przyrodę, odkrywając harmonię panującą         
w świecie, mieli też pewność, że poznają 
Tego, który przekracza wszystko, Tego, który 
nadał sens wszystkiemu. Szukali Stworzyciela, 
który wprowadził ład we wszechświecie. 
Działali trochę w myśl słów, że skoro stwo-
rzenie jest tak cudowne, to jak cudowny musi 
być Stwórca? Ale to, co się dokonało w spot-
kaniu z Jezusem, przerosło ich oczekiwania.
 Okazało się, że cała wiedza jaką mieli, 
obserwacja, jaką prowadzili, nie tylko 
doprowadziła ich do spotkania Boga – oni 
odkryli, że Bóg stał się człowiekiem. Wszystkie 
znaki, które odczytywali, doprowadziły ich nie 
tylko do zachwytu nad Bogiem, do racjonal-
nego myślenia o Bogu, ale do zobaczenia, 
dotknięcia, oddania pokłonu Bogu, który był 
przed nimi, ukryty w człowieczeństwie, ciele-
sności małego Dziecka. Tam można było 
spotkać żywego Boga.
  Trzej Królowie w człowieczeństwie Jezusa 
Chrystusa odkryli Stworzyciela. Patrzyli na 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wszyscy mamy być Mędrcami

Długo myślałem, dlaczego oni oddali pokłon
Dziecku, które zobaczyli. Przecież oni zo-
baczyli totalne ubóstwo, „bidę z nędzą” i tyle: 
małe dziecko, młoda, uboga dziewczyna, 
licha grota, może jakieś zwierzęta, jak chce
tradycja. Przecież Króla należy szukać w pa-
łacu, Boga w świątyni, a nie w tym, co oni 
zobaczyli. Ale właśnie ta bieda objawia 
prawdziwego Boga.

Jaka była w nich wiara, jakie było to ich 
poszukiwanie i jaki był obraz Tego Boga, 
którego zobaczyli, że padli na twarz? Nie 
zakpili, nie przeszli ignorując…?

Coraz częściej rodzi się we mnie takie 
przekonanie, że Bóg, który objawił się w Je-
zusie Chrystusie prawie zawsze się tak 
objawia – cicho i pokornie, ubogo. Bardzo
rzadko objawia się w wydarzeniach wielkich, 
zdumiewających swoim przepychem. Obja-
wienie zawsze jest proste i ubogie. Tak chce
do nas przychodzić Bóg.

Objawienie tożsamości Bożego Syna
dokonało się w ubogiej grocie, w postaci 
nowonarodzonego Dziecka.

Objawienie miłości Ojca dokonało się 
na krzyżu – Pan Wszechświata stał się 
niewolnikiem, bo umarł śmiercią niewol-
niczą.

A Zmartwychwstanie dokonało się 
w pustym grobie, choć mogło dokonać 
się w spektakularnym wydarzeniu kosmi-
cznym. Pusty grób i Słowo, że po trzech
dniach zmartwychwstanie. Tylko tyle i aż 
tyle.

A dzisiaj? Bóg też objawia się w bardzo 
prosty sposób. Daje nam siebie pod postacią 
chleba i wina, w najbardziej ubogich zna-
kach. Jak podkreślał św. Franciszek, z chle-
bem eucharystycznym możemy zrobić, co 
chcemy. Bóg oddaje się w nasze ręce i to od 
nas zależy, co my zrobimy z Nim w naszych 
rękach. 

W mocy Bożego Ducha

Co zrobimy z tą obecnością Boga? I tak 
paradoksalnie, to my jesteśmy „panami tej 
sytuacji”. Tak jak Magoi – oni też byli „panami 
sytuacji”, bo to od nich zależało, czy oddadzą 
pokłon, czy upadną na twarz.

Wolność wyboru… Każdy z nas ją ma. Oni 
też ją mieli. Bóg w niej przychodzi.

„Trzej Królowie” albo będą w nas, to znaczy
my staniemy się mędrcami, spragnionymi i 
tęskniącymi za Zbawicielem do tego stopnia,
żeby zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby 
Go spotkać, albo Trzej Królowie, staną się dla 

nas odległą w czasie legendarną historią, którą 
pamiętamy tylko dlatego, że na drzwiach na-
szych domów rok w rok zapisujemy K+M+B 
(powinno się zapisywać C+M+B – Christus 
Mansionem Benedicat – Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi). Zrobimy tak pewnie 
i w tym roku – pytanie tylko, czy te litery 
zapalą nas do odkrywania Magoi w sobie. Bo 
mędrzec to ktoś, kto wie, że Bóg jest i że 
trzeba wyruszyć w drogę, aby Go poznać.

ks. Krzysztof Porosło
Żródło:
www.stacja7.pl/wiara/wszyscy-mamy-byc-medrcami/

http://www.ekai.pl
http://www.stacja7.pl/wiara/wszyscy-mamy-byc-medrcami/
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Nie wiadomo kim byli i czy naprawdę było 
ich trzech. Biblia o „Trzech Królach” mówi 
niedużo. Tylko tyle, że przyszli ze wschodu, 
że nazywano ich magoi to znaczy magowie, 
czyli mędrcy zajmujący się gwiazdami, nauką 
i astronomią. Biblia mówi też, że przynieśli 
Zbawicielowi trzy dary: złoto, kadzidło i mirrę. 
Nie wiemy też zbyt wiele o ich motywacjach, 
ale po lekturze fragmentu Ewangelii prze-
czuwamy, że poszukiwali Władcy Wszech-
czasów i że kiedy Go spotkali w Betlejem, 
oddali Mu pokłon.

Prawdopodobnie pochodzili z Babilonu, 
który stał się częścią Persji. W Babilonie, 
podobnie jak w całym starożytnym świecie, 
oczekiwano pojawienia się „zbawiciela”, 
władcy, króla, który byłby potężniejszy od 
ówcześnie panujących. Oczywiście te 
wyobrażenia babilońskie były inne niż u Ży-
dów, ponieważ nie wierzono tam w Boga 
Jahwe. Różni mędrcy doszukiwali się w pa-
nujących królach boskiego obrazu, ale Magoi 
przeczuwali, że Ten Władca, do którego idą, 
będzie kimś potężniejszym.

Wyruszyli po tym, jak zobaczyli układ 
astronomiczny – koniunkcję planet, czyli 
nałożenia się Saturna i Jowisza, która 
sprawiła wielką jasność na niebie. Niektórzy 
badacze zwracają nam uwagę, że Jowisz był 
symbolem Marduka – babilońskiego boga, 
natomiast Saturn to symbol Żydów. Kiedy 
Mędrcy zauważyli to zjawisko, od razu poszli 
szukać Boga do Judei. Ta symbolika jest 
bardzo ważna, bo to znaczy, że oni wiedzieli, 
gdzie idą, wiedzieli, gdzie mają szukać. Mieli 
konkretny cel.

Wiemy, że posiadali też ogromną wrażli-
wość religijną. To zresztą jest także różnica 
między tamtym światem a nami. Tam pogań-
stwo nie oznaczało niereligijności. Z perspek-
tywy judeochrześcijańskiej pogaństwo było 
wiarą w innych bogów niż Bóg Jahwe. 
Starożytny człowiek wiedział, czym jest 
sacrum i ofiara, co oznacza być posłusznym 
Bogu. I to poszukiwanie Boga w tamtych 
czasach było czymś bardzo naturalnym.

Domyślamy się zatem, że mędrcy wie-
dzieli, że jest coś ponad nimi. Dlatego też, 
kiedy odczytywali gwiazdy i szukali Króla 
Wszechczasów, szukali go w kontekście 
religijnym. Wyruszyli, bo byli przekonani, że 
Go znajdą i że będzie On kimś większym, 
innym niż kolejni polityczni przywódcy.

Musieli zapewne odczuwać, że nawet 
władcy, którzy przypisywali sobie boskie 
prerogatywy, nie byli w pełni boscy, bo 
przychodził zawsze koniec ich panowania. 
Dlatego Magoi szukali kogoś, kto poradzi 
sobie z tym największym problemem, jakim 
jest śmierć. I zresztą symbol, który niosą – 
mirra, jest właśnie zapowiedzią śmierci. 

z 2

cielesność, materialność i odkryli niestwo-
rzonego, niecielesnego. Odkryli Pana 
Wszechświata, o którym mówiły im gwia-
zdy, a teraz mówi wymowna miłość Matki 
do Dziecka.

Co ich prowadziło tak naprawdę? I co nam 
dzisiaj pokazują?

Prowadziło ich działanie Pana Boga, które jest 
łaską. Bóg wszedł w ich życie przez mądrość i 
prawdę, którą odkrywali w swoim życiu. I w tej 
mądrości, jaką zdobyli objawiła się Jedyna 
Prawda. Ja dzięki nim wiem, że kiedy odkrywam 
mądrość, to musi mnie ona doprowadzić do 
Dawcy Mądrości, do Tego Jednego Jedynego, 
który jest Bogiem Prawdziwym. I nie ma różnych 
prawd, wbrew temu co mówi świat. Nie ma 
prawdy subiektywnej. To nie jest tak, że każdy 
ma swoją prawdę, odkrywa swój sens. Nie.

Jest jeden sens – i jest nim to Dziecko, 
które zobaczyli Magoi. Ono właśnie zostało 
nazwane w Janowym Prologu Logosem – 
Sensem. I wiem, że jeżeli poznaję Prawdę,      
w danym momencie nawet szczątkowo, to 
ona doprowadzi mnie do Jedynego. Jeżeli 
coś jest prawdziwe, otwiera mnie na Boga. 
Bez względu na to, jaka to dziedzina wiedzy. 
Bo gdzie jest prawda, tam jest Bóg.

Ta ich sytuacja pokazuje też, że Pan Bóg jest    
w nas od początku naszego życia. Skoro jeste-
śmy Jego stworzeniem, to, jak mówi Księga 
Rodzaju – Bóg tchnął boski pierwiastek w nas. 
Można by wręcz powiedzieć, że siebie samego 
nam dał, kiedy nas stwarzał. A to znaczy, że 
boża obecność była w nas od zawsze. Ta 
obecność, która nas prowadzi do poznania 
sensu i życia. Mędrcy chcieli szukać i słuchali 
wewnętrznego głosu, który prowadził ich do 
odkrycia Jedynego Boga. Bóg z wnętrza nas 
samych prowadzi nas do siebie. Trzeba być tylko 
na to wrażliwym.
Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie 
spocznie w Bogu
– pisał św. Augustyn. Niespokojne jest serce, 
które nie słucha Boga, który przemawia
w głębi nas samych.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI w WARSZAWIE
   Największy Orszak Trzech Króli, po raz jedenasty, przejdzie ulicami Warszawy. Tradycyjnie 
rozpocznie się o godzinie 12 na placu Zamkowym. Zebrani najpierw wspólnie obejrzą na telebimie 
transmisję modlitwy Anioł Pański z Watykanu, po której Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz 
rozpocznie Warszawski Orszak i poprowadzi go do Stajenki na  Plac Piłsudzkiego.
   Z balkonu na Zamku Królewskim odezwą się Fanfary (grać będzie p. Jacek Jurkowski), przy 
dźwiękach których, z dziedzińca Zamku wyjdą Trzej Królowie i przejdą na scenę, gdzie odegrają 
scenę „Olśnienia”. Na Placu Zamkowym nie zabraknie znanych i wyczekiwanych atrakcji. Będziecie 
mogli zobaczyć taniec Aniołów z szarfami, taniec chińskiego smoka, atak Diabłów na Orszaki oraz 
musztrę Legionu Rzymskiego. Nowością będzie występ bębniarzy.
 W drodze do Stajenki Królowie miną mansjony:
– Dwór Heroda grupa teatralna z Duszpasterstwa Akademickiego „Arka”,
– Gospoda – studenci z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
– Chóry Anielskie – chór ze Szkoły Sióstr Nazaretanek
– Walka Dobra ze Złem – Niepubliczne Gimnazjum Wyspa JP2 i szkoły im. Ks. Jana 
Twardowskiego,
– Pasterze - Teatr "Biedronka" działający przy szkołach Stowarzyszenia "Sternik"
– Brama Anielska – szkoła „Strumienie”.

Każdy z Królów inaczej będzie podróżował do Betlejem: Król Afrykański na wielbłądzie, Król 
Azjatycki na platformie ciągniętej przez kulisów, a Król Europejski – na tronie umieszczonym na 
rikszy, a jego Orszakowi będą towarzyszyły alpaki prowadzone na smyczy przez dzieci.
   Orszak Trzech Króli przejdzie Krakowskim Przedmieściem i ulicą Królewską na Plac Piłsud-
skiego, gdzie zostanie oddany pokłon Dzieciątku Jezus - najpierw przez Pasterzy,  a później Królów, 
którzy wręczą dary Dzieciątku. Po złożeniu pokłonu zostanie odczytana Ewangelia oraz podobnie 
jak w ubiegłym roku do kolędy "Bóg się rodzi" zebrani odtańczą poloneza.

   Misja i zadania ludzi ochrzczonych i bierzmowanych - to główne założenia kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpoczęliśmy w pierwszą 
niedzielę Adwentu. Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia 
miłość”.
   Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym” (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.

w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są 
„języki jakby z ognia” (Dz 2,3).
    Kiedy apostoğowie wyszli z Wieczernika po 
otrzymaniu Ducha świňtego, to poszli peğniĺ 
misjň danŃ im przez Chrystusa. Dlatego kaŨ-
dy katolik, kaŨdy chrzeŜcijanin, ma r·wnieŨ 
misjň do speğnienia, bo jest napeğniony 
Duchem świňtym. Mamy z wiarŃ i odwagŃ  
wypeğniaĺ nasze zadania we wsp·lnocie ro-
dzinnej, parafialnej, takŨe we wsp·lnocie cağe-

go spoğeczeŒstwa. W mocy Ducha świňtego 
kaŨdy chrzeŜcijanin ma iŜĺ przez codzienne 
Ũycie i ofiarowaĺ siebie drugim!

Gğ·wne cele programu:
Cel ewangelizacyjny ï ma ukazywaĺ r·Ũne 

Bożego Ducha”, a symbolicznym przedsta- formy przepowiadania: gğoszenie Sğowa 
wieniem tak rozumianego uczestnictwa B           oŨego, katecheza, czy rekolekcje ewange-

lizacyjne lub kerygmatyczne. Ma takŨe uka-
zaĺ pilnŃ potrzebň towarzyszenia wierzŃcym 
w ich odkrywaniu i rozwijaniu dar·w Ducha 
świňtego, wysiğki formacyjne na r·Ũnych 
poziomach Ũycia parafialnego oraz 
Ăpromowanie Ŝrodowisk wzrostu i dojrzewania 
wiaryò.
Cel inicjacyjny - ma polegaĺ m.in. na uka-
zywaniu zwiŃzku miňdzy Chrztem, Bierzmo-
waniem i EucharystiŃ, ma podkreŜlaĺ znacze-

nie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i 
odkrywaniu przynaleŨnoŜci do KoŜcioğa. Isto-
tna jest tutaj ogromna rola Ŝwiadectwa os·b 
Ŝwieckich jako przykğad·w osobistego 
przeŨywania relacji z Bogiem.
Cel formacyjny - ma byĺ realizowany przez 
podejmowanie wysiğk·w na rzecz dalszej 
formacji os·b bierzmowanych oraz przybli-
Ũanie wiernym KoŜcioğa jako wsp·lnoty, kt·rŃ 
kieruje i umacnia Duch świňty.
Cel społeczny - ma byĺ widoczny poprzez 
ukazywanie wiernym dar·w Ducha świňtego    
w r·Ũnych dziedzinach troski o dobro wsp·lne: 
od pracy charytatywnej po Ũycie spoğeczne, a 
takŨe w ramach sğuŨby na rzecz wsp·lnoty 
parafialnej.
Źródło:
www.ekai.pl

   Celem programu duszpasterskiego 2018 – 
2019 będzie rozwijanie problematyki misji i 
apostolatu (świadectwa słowem i czynem) 
osób ochrzczonych i bierzmowanych. Kon-
kretne postawy chrześcijańskiego zaangażo-
wania są zawsze kształtowane „W mocy 

Używano jej do namaszczania ciała zmar-
łych. Ale ten symbol jakby też zapowiadał, że 
kobiety nie zdążą namaścić ciała Jezusa, gdyż 
ten wyrwie się więzom śmierci – rozwiąże ten 
największy dylemat każdego pokolenia. Z per-
spektywy powiedzieć, że jest to nawet trochę 
nieprzyzwoite – ofiarować królowi mirrę do 
grobowego namaszczenia, oznacza tyle 
samo, jakby powiedzieć mu: „Masz w pre-
zencie coś, co przyda się po Twojej śmierci”. 
Ale z drugiej strony, dzisiaj ten symbol 
odczytujemy w kontekście historii zbawienia.

Mirra, którą złożyli Trzej Królowie to dar 
zapowiadający, kim jest to Dziecko, które 
się narodziło. To dar zapowiadający, że 
Ono przyszło na świat, by zbawić nas przez 
swoją śmierć.

Jest też kadzidło. Taka ofiara była składana 
we wszystkich religiach. I z jednej strony jest to 
symbol modlitwy, która się wznosi, a z drugiej, 
symbol tajemnicy. Kadzidło zakrywa swoim 
dymem boskość i sprawia wrażenie taje-
mniczości. Niesie też przesłanie, że człowiek 
nie ma zupełnego dostępu do największej 
Tajemnicy. Zawsze będzie coś, co nas 
przekracza i przerasta.

No i złoto – symbol królewski. Symbol 
władzy, który mówi, kim jest to Dziecko.

Te dary, które przynieśli Mędrcy objawia-
ją prawdę o nich, pokazują ich zamożność, 
ale mówią też o hojności ich serca.

Może nawet więcej mówią o nich samych, 
niż o Zbawicielu, któremu są ofiarowane. 
Przecież kiedy wyruszali na tę wyprawę, 
jeszcze nie wiedzieli kogo odkryją. Brali to, co 
odpowiadało ich wyobrażeniu „zbawiciela” – 
brali z głębi własnego serca, chcąc ofiarować 
najcenniejsze dary, na jakie było ich stać.

Dla mnie jednak najbardziej niesamowite jest 
to, że oni mając pewne znaki, obserwując 
przyrodę, odkrywając harmonię panującą         
w świecie, mieli też pewność, że poznają 
Tego, który przekracza wszystko, Tego, który 
nadał sens wszystkiemu. Szukali Stworzyciela, 
który wprowadził ład we wszechświecie. 
Działali trochę w myśl słów, że skoro stwo-
rzenie jest tak cudowne, to jak cudowny musi 
być Stwórca? Ale to, co się dokonało w spot-
kaniu z Jezusem, przerosło ich oczekiwania.

Okazało się, że cała wiedza jaką mieli, 
obserwacja, jaką prowadzili, nie tylko 
doprowadziła ich do spotkania Boga – oni 
odkryli, że Bóg stał się człowiekiem. Wszystkie 
znaki, które odczytywali, doprowadziły ich nie 
tylko do zachwytu nad Bogiem, do racjonal-
nego myślenia o Bogu, ale do zobaczenia, 
dotknięcia, oddania pokłonu Bogu, który był 
przed nimi, ukryty w człowieczeństwie, ciele-
sności małego Dziecka. Tam można było 
spotkać żywego Boga.
Trzej Królowie w człowieczeństwie Jezusa 

Chrystusa odkryli Stworzyciela. Patrzyli na 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wszyscy mamy być Mędrcami

  Długo myślałem, dlaczego oni oddali pokłon 
Dziecku, które zobaczyli. Przecież oni zo-
baczyli totalne ubóstwo, „bidę z nędzą” i tyle: 
małe dziecko, młoda, uboga dziewczyna, 
licha grota, może jakieś zwierzęta, jak chce 
tradycja. Przecież Króla należy szukać w pa-
łacu, Boga w świątyni, a nie w tym, co oni 
zobaczyli. Ale właśnie ta bieda objawia 
prawdziwego Boga.
  Jaka była w nich wiara, jakie było to ich 
poszukiwanie i jaki był obraz Tego Boga, 
którego zobaczyli, że padli na twarz? Nie 
zakpili, nie przeszli ignorując…?
  Coraz częściej rodzi się we mnie takie 
przekonanie, że Bóg, który objawił się w Je-
zusie Chrystusie prawie zawsze się tak 
objawia – cicho i pokornie, ubogo. Bardzo 
rzadko objawia się w wydarzeniach wielkich, 
zdumiewających swoim przepychem. Obja-
wienie zawsze jest proste i ubogie. Tak chce 
do nas przychodzić Bóg.
  Objawienie tożsamości Bożego Syna 
dokonało się w ubogiej grocie, w postaci 
nowonarodzonego Dziecka.
   Objawienie miłości Ojca dokonało się 
na krzyżu – Pan Wszechświata stał się 
niewolnikiem, bo umarł śmiercią niewol-
niczą.
  A Zmartwychwstanie dokonało się  
w pustym grobie, choć mogło dokonać 
się w spektakularnym wydarzeniu kosmi-
cznym. Pusty grób i Słowo, że po trzech 
dniach zmartwychwstanie. Tylko tyle i aż 
tyle.
   A dzisiaj? Bóg też objawia się w bardzo 
prosty sposób. Daje nam siebie pod postacią 
chleba i wina, w najbardziej ubogich zna-
kach. Jak podkreślał św. Franciszek, z chle-
bem eucharystycznym możemy zrobić, co 
chcemy. Bóg oddaje się w nasze ręce i to od 
nas zależy, co my zrobimy z Nim w naszych 
rękach. 

W mocy Bożego Ducha

Co zrobimy z tą obecnością Boga? I tak 
paradoksalnie, to my jesteśmy „panami tej 
sytuacji”. Tak jak Magoi – oni też byli „panami 
sytuacji”, bo to od nich zależało, czy oddadzą 
pokłon, czy upadną na twarz.
   Wolność wyboru… Każdy z nas ją ma. Oni 
też ją mieli. Bóg w niej przychodzi.
   „Trzej Królowie” albo będą w nas, to znaczy 
my staniemy się mędrcami, spragnionymi i 
tęskniącymi za Zbawicielem do tego stopnia, 
żeby zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby 
Go spotkać, albo Trzej Królowie, staną się dla 

nas odległą w czasie legendarną historią, którą 
pamiętamy tylko  dlatego, że  na  drzwiach  na-
szych domów rok w rok zapisujemy K+M+B 
(powinno się zapisywać C+M+B – Christus 
Mansionem Benedicat – Niech Chrystus 
błogosławi temu domowi). Zrobimy tak pewnie 
i w tym roku  – pytanie tylko, czy te litery 
zapalą nas do odkrywania Magoi w sobie. Bo 
mędrzec to ktoś, kto wie, że Bóg jest i że 
trzeba wyruszyć w drogę, aby Go poznać.

 ks. Krzysztof Porosło
Żródło:
www.stacja7.pl/wiara/wszyscy-mamy-byc-medrcami/

http://www.ekai.pl
http://www.stacja7.pl/wiara/wszyscy-mamy-byc-medrcami/
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Mt 2, 2b

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Oto słowo Pańskie
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EWANGELIA  
Mt 2, 1-12 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za
panowania króla Heroda, oto mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 
«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała
Jerozolima. zebrał więc wszystkich arcyka-
płanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie 
ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:
«W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane
przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie 
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych
miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i 
wywiedział się od nich dokładnie o czas uka-
zania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, 
rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie 
o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni 
zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzyma-
wszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do 
Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 
swojego kraju.

ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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PIERWSZE CZYTANIE 
Iz 60, 1–6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza: Powstań! 
Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i 
chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto 
ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok 
spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i 
Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą 
narody do twojego światła, królowie do 
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła 
i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do 
ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, 
na rękach niesione są twe córki. Wtedy 
zobaczysz i promienieć będziesz, a serce 
twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie 
napłyną bogactwa zamorskie, zasoby naro-
dów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość 
wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują 
złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na 
cześć Pana.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Boże, przekaż Twój sąd królowi, 
a Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu. 
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie 
i ubogimi według prawa.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość 
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 
Będzie panował od morza do morza, 
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. 
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 
wszystkie narody będą mu służyły.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa,  
i ubogiego, który nie ma opieki. 
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 
nędzarza ocali od śmierci.

DRUGIE CZYTANIE 
Ef 3, 2-3a. 5-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Efezjan: Bracia: Słyszeliście przecież          
o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla
was, że mianowicie przez objawienie
oznajmiona mi została tajemnica.

K O M E N T A R Z
Dzisiejszą uroczystość zwyczajowo nazy-

wamy Uroczystością Trzech Króli. Stąd mamy 
zwyczaj mówić o trzech królach, którzy 
przybyli złożyć hołd Panu Jezusowi. 
Tymczasem Biblia mówi o „mędrcach ze 
Wschodu” (Mt 2,1). Ta różnica między 
tradycyjnym ujęciem a szczegółowym okre-
śleniem, jakim posługuje się Pismo Święte, 
ukazuje nam inny wymiar dzisiejszego święta. 
Mędrzec bowiem to człowiek, który uważnie 
obserwuje otaczający go świat oraz ludzi           
i zadaje sobie najważniejsze pytanie – pytanie 
o sens. Po co istnieje świat? Po co istnieje
człowiek? Jaki jest cel jego istnienia i jak go
osiągnąć? Na tym polega poszukiwanie
mądrości.

Domyślamy się, że ci mędrcy zadawali 
sobie te pytania przez całe życie. I pewnego 
dnia dostają odpowiedź na to pytanie: 
wyjaśnienie sensu tego świata i życia 
człowieka znajdziecie w żłóbku w Betlejem – 
tam narodził się Ten, który to objawi. I dlatego 
idą oddać hołd Jezusowi. Wszystkie mądrości 
świata kłaniają się przed Jezusem Chrystu-
sem i uznają w nim króla. I to jest treść 
dzisiejszego święta. Jezus Chrystus i Jego 
Ewangelia są szczytem mądrości i w nich 
należy szukać wyjaśnienia sensu świata            
i naszego życia.

Nr 513

Oto słowo Boże

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim         
w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz 
została objawiona przez ducha świętym Jego 
apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie 
już są współdziedzicami i współczłonkami 
Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chry-
stusie Jezusie przez Ewangelię.
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Uroczystość Objawienia Pańskiego
1.

2.

3.

Dziś przypada Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. W czasie każdej Mszy bło-
gosławimy kadzidło i kredę, którą ozna-
czymy drzwi naszych mieszkań i domów. 
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na misje.
Z racji przypadającej dziś I niedzieli 
miesiąca nabożeństwo adoracyjne zosta-
nie odprawione o godz. 17.00, a następnie 
procesja eucharystyczna wewnątrz świą-
tyni. Prosimy ministrantów, bielanki, asystę 
kościelną i wszystkie wspólnoty parafialne 
o udział w procesji. Po procesji modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wy-
pominkach rocznych.
W poniedziałek, 7 stycznia br., o godz. 
18.00 zostanie odprawiona Msza św. 
wotywna o Duchu Świętym. Po Mszy św. 
odmówimy Litanię do Ducha Świętego,       
a po niej ks. Maciej wygłosi konferencję      
o Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
Spotkanie dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców 
odbędzie się w następną niedzielę, 13 
stycznia, o godz. 11.00.

7.

8.

Msza święta o godz.18.00
w intencji członków Bractwa, 

a następnie spotkanie w Kanonii.

Zapraszamy na Jasełka przygotowane 
przez dzieci z naszej parafii, które odbędą 
się w niedzielę, 13 stycznia, po Mszy św. o 
godz. 11.30.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się w następną niedzielę, 13 sty-
cznia o godz. 15.00, w Kanonii.
Od dzisiaj, w dzwonnicy, prezentowane są 
prace artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów. Dziękujemy za liczny udział twór-
ców w obecnym - VIII już wydaniu naszej 
artystycznej parafiady. Zapraszamy do od-
wiedzania dzwonnicy i oglądania wystawy, 
która będzie czynna do końca lutego.
Spotkanie członków i sympatyków Bractwa 
Adoracyjnego odbędzie się 17 stycznia br., 
po Mszy św. o godz. 18.00 w Kanonii.
W tym tygodniu dzieci z naszej parafii 
należące do Koła Misyjnego będą 
kolędować zbierając ofiary na potrzeby misji 
w Kamerunie, w myśl hasła "DZIECI 
POMAGAJĄ DZIECIOM". Osoby które 
chciałyby przyjąć kolędników i wesprzeć 
dzieło misyjne dzieci prosimy o zgłaszanie 
się do sióstr katechetek lub do siostry 
zakrystianki. 
Kontynuujemy wizytę duszpasterską. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA:
– poniedziałek, 7 stycznia – ul. Dostatnia (numery nieparzyste), ul. Glebowa,

ul. Trójpolowa, ul. Łokciowa, ul. Siedliskowa
ul. Syta 78-96 (numery parzyste)
ul. Syta 83-99C (numery nieparzyste)
ul. Syta 105-135 (numery nieparzyste)
ul. Syta 102-106N (numery nieparzyste)
ul. Syta 108-170G (numery parzyste)

W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w soboty o godz. 15.00. 

– wtorek, 8 stycznia
– środa, 9 stycznia
– czwartek, 10 stycznia
– piątek, 11 stycznia
– sobota, 12 stycznia
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od  09.12.18  do 13.01.19 

Módlmy się, 
aby wspomnienie pamiątki narodzenia 

Pana  naszego Jezusa Chrystusa 
przyczyniało się do pomnażania dóbrrrrr 
i dzielenia się tym dobrem z innymi.

Przez najbliższe dwa miesiące,                  
w dzwonnicy prezentowane będą prace 
artystyczne i rękodzieło wilanowskich 
artystów: obrazy olejne, akwarele, 
pastele, fotografie, hafty i koronki.
Prace można oglądać, podziwiać ale 
także kupować. Serdecznie zapraszamy!
Dziękujemy wszystkim twórcom za 
liczny udział w obecnej już VIII 
wilanowskiej parafiadzie artystycznej.
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