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„Trzej królowie” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj po wieczornej Eucharystii o g. 18.00 zapraszamy
na adorację Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą
wstawienniczą. 

2.  Jutro  obchodzimy  obowiązkową  Uroczystość  Obja-
wienia Pańskiego tzw. „Trzech Króli” msze św. jak w każdą
niedzielę,  nie  będzie  Mszy  o  9.15  i  11.00  w  dolnym
kościele.  Po  Mszy  o  13.15  do  harcówki  zapraszamy na
spotkanie  opłatkowe  oraz  przedstawienie  jasełkowe
wszystkie grupy parafialne działające w naszej parafii. 

3. Zapraszamy do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli,
który odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6.
Stycznia  2020  roku.  Orszak  wyrusza  o  godzinie   12.00
z placu usytuowanego pomiędzy Bazyliką Mariacką a Kap-
licą  Królewską. Po  odmówieniu  modlitwy  Anioł  Pański
przejdzie na Długi Targ by oddać hołd Świętej Rodzinie. 

4.  W czwartek  na  g.  18.30  do  kawiarenki  parafialnego
zapraszamy  wszystkie  małżeństwa,  które  chciałyby
dołączyć do Kręgu Domowego Kościoła. 

5.  W  piątek  tradycyjnie  adoracja  Najświętszego
Sakramentu  w kaplicy  adoracji.  O  g.  15.00  koronka  do
Bożego Miłosierdzia, a o 17.15 różaniec w intencji pokoju
na świecie.

6.  Trwają  wizyty  duszpasterskie.  Od  poniedziałku  do
piątku  kolęda   rozpoczyna   się   od g. 17.00,  natomiast
w sobotę i niedzielę od g. 15.00. Wszelkie uwagi i zgło-
szenia  dotyczące  kolęd  prosimy  zgłaszać  osobiście  Ks.
Proboszczowi.  Plan  kolęd  na  nadchodzący  tydzień
dostępny  w  biuletynie  parafialnym  oraz  na  stronie
internetowej naszej parafii. 
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych oraz do
czytania prasy katolickiej, odwiedzenia naszej parafialnej
strony  internetowej  i  zabrania  ze  sobą  naszego
parafialnego biuletynu!
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II NIEDZIELA

po NARODZENIU
PAŃSKIM

Rok liturgiczny A/II

I czytanie:  Syr 24, 1-2. 8-12
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Psalm: Ps  147B, 12-13. 14-15. 19-20
         Słowo wcielone wśród nas zamieszkało

II czytanie: Ef 1, 3-6. 15-18
  Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci 

Ewangelia: J 1, 1-18
 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Jutro 06.01:

Uroczystość 
Objawienia Pańskiego

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja ewangelizacyjna:
Szerzenie pokoju na świecie. Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli 
szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

Z  Ewangelii według św. Jana:
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,  i  Bogiem

było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie
się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była  światłość  prawdziwa,  która  oświeca  każdego  czło-
wieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat
Go nie poznał. Przyszło do swojej własności,  a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga
się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ogląda-
liśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od
Ojca, pełen łaski i prawdy.

KOMENTARZ:

Bóg widzi  w nas piękno, przeznaczone dla każdego
już  przed  założeniem  świata,  na  które  my  często
pozostajemy  ślepi.  On  ogarnia  nas  blaskiem  swojej
prawdy (por. kolekta), abyśmy w tym świetle dostrzegli
nadzieję  naszego  powołania.  Wszyscy  jesteśmy  wez-
wani  do  świętości,  do  bycia  nieskalanymi  przed
obliczem Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną
ciemnością i niemocą Jezus Słowo Ojca przypomina, że
żadna  ciemność  Go  nie  ogarnie,  a  my  z  Jego  pełni
otrzymujemy łaskę, po łasce, moc dziecięctwa Bożego.

Kolęda 6-12 stycznia 2020
Piątek, 10.01.2020 – od. 17.00 - Dziedziniec (piętro) Jeziorowa/
Leszczynowa,  Dziedziniec  (parter)  Jeziorowa/Leszczynowa,
Blizbora (parzyste) 18, 20, 22, 24, 26, 28, Stolema 31, 33, 35,
37. 39, 41, 43, 45, 47, 49
Sobota, 11.01.2020 -  od 15.00 – Turzycowa, Turzycowa (domy
Szadółki)  +  Stolema  (parzyste)  22,  22  A  (od  g.  15.00)  oraz
Przytulna 25 i 27 (od g. 17.00), Stolema (parzyste) 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, Stolema 62, 64, Sympatyczna 8
Niedziela, 12.01.2020 - od g. 15.00 -Sympatyczna (domy 1-9),
13, 15 oraz 16 i 18, 15 A i (parzyste) 6, 10, 12

Poniedziałek, 6. 01. 2020 - od g. 15.00 - Jabłoniowa 17 A i B, 22
C i D
Wtorek, 7. 01. 2020 – od g. 17.00 - Pólnicy 37, 39, 41, 43, 45 + 8
(parzysty),  10,  12,  20,  22,  24,  26,  28,  30,  Stężycka  52,  54,
Połczyńska + „Siódme Niebo”, Goszyńska, Ostrzycka
Środa, 8. 01. 2020 – od g. 17.00 - Przytulna 28 i 46, Pólnicy 38,
40,  42,  Jabłoniowa-Szadółki,  domy prywatne(bez 48),  Blizbora
(nieparzyste) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Czwartek,9. 01. 2020 -  od g. 17.00 - Stężycka „Stylowy Jasień”
65n., Oliwkowa, Blizbora 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

Poniedziałek  06.01. 2020  TRZECH KRÓLI  
7.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla ministranta Marcina w 16 urodziny i całej rodzin
9.00 1. Za Małgorzatę i Krzysztofa w 30 rocz. ślubu – dziękczynno-błagalna

2.+Józef KROPIDŁOWSKI / greg.6/
10.30 1. + Jan ADAMCZYK  o niebo

2.  w 60 urodziny Ewy o potrzebne łaski
3. Za Grażynę i Marcina w 3 rocz. ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej

12.00 + Franciszek w kolejną rocz. śm.  o radość życia wiecznego
13.15 1. Janina KWAŚNIEWSKA w 1 rocz. śm

2. + Urszula w 5 rocz. śm. i ++ z rodziny oraz +Iwona, Wiera, Edward, Renata i Stanisław
18.00 + Eugenia i Bronisław DOMINÓW i + Stanisław KAIM

Wtorek  07.01.2020
8.00 + Józef KROPIDŁOWSKI/ greg. 7/
18.00 + Jan ADAMCZYK o niebo

Środa  08.01. 2020 
8.00 + Józef KROPIDŁOWSKI  / greg.8/
18.00

Czwartek  09.01.2020
8.00
18.00 + Józef KROPIDŁOWSI / greg.9/

 Piątek 10.01.2020
8.00 O zdrowie, błogosław. Boże, opiekę Maryi i św. Józefa dla Aleksandry i Piotra w dniu urodzin
18.00 + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.10/
 Sobota 11.01.2020   
8.00 1. + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.11/

2. Za Jerzego i Nelę w intencji Bogu znanej
16.00 Ślub:  Daniel i Adrianna
18.00 + Benon FULARCZYK o łaskę nieba

Niedziela  12.01. 2020    
7.30 + Klemens w 19 rocz. śm. o Boże Miłosierdzie i  radość nieba
9.00 1. Dziękczynno-błagalna w 30 rocz. ślubu Wiesława i Lucyny

2. + Jerzy SZCZEPANIAK w m-c po pogrzebie
9.15 /dk/  + Stefania/ 4 rocz. śm./ oraz Bolesław i rodzeństwo: Halina, Stanisław, Zbigniew, Roman, Mirosław i Adam
10.30 1. Za parafian 

 2.+ Jadwiga i Jan DAWIEC o raz ++ z rodziny DAWCZYK
11.00  /dk/ 
12.00 1.+ Janusz, Agata Stefan REICH w 17 rocz. śm

2. W int. mężczyzn Bractwa św. Pawła i ich rodzin o Boże błogosławieństwo. i opiekę M Bożej
13.15 1. ++ rodzice Marian/14 rocz. śm/ i Jadwiga /7 rocz. śm/

2. + Józef KROPIDŁOWSKI / greg.12/
18.00 + Marcin GOŁEBIEWSKI /10 rocz. śm/ oraz Weronika, Józef i Zygmunt
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Uroczystość Objawienia Pańskiego  - 6 stycznia 2020

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia
Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. Na Wscho-
dzie była ona znana już w III w. Sto lat później pojawiła
się także na Zachodzie, gdzie przeobraziła się w święto
Trzech Króli. W liturgii uroczystość ta wiąże się nierozer-
walnie z Bożym Narodzeniem.

Ewangelia  św.  Mateusza  mówi  o  Magach  lub  -
według innych tłumaczeń - Mędrcach ze Wschodu, którzy
idąc za gwiazdą przybyli do Jerozolimy i Betlejem szukając
nowo narodzonego króla  żydowskiego:  "Weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,  Maryją;  upadli na twarz
i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali
Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".

Objawienie, nazywane z grecka Epifanią, oznacza zja-
wienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W li-
turgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na
Trzech Królów. Pokłon magów-mędrców, których do Jezu-
sa  przywiodła  gwiazda,  wskazuje,  że  cały  wszechświat
(gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem
Chrystusa. Przybywają do Niego mędrcy, aby oddać cześć
Bogu. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga
dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i czło-
wieku.

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle
tradycji  były  nimi:  złoto  -  symbol  godności  królewskiej,
kadzidło  -  godności  kapłańskiej,  mirrę  -  symbol  wypeł-
nienia  proroctw  mesjańskich  oraz  zapowiedź  śmierci
Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa
prawdziwego  człowieka  (mirra),  prawdziwego  Boga
(kadzidło) oraz Króla (złoto).

Z  uroczystością  Objawienia  Pańskiego  wiąże  się
zwyczaj  święcenia  kredy,  kadzidła  i  wody.  Poświęconą
kredą wypisuje się na drzwiach mieszkania K+M+B oraz
aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech
króli.  W  średniowieczu  odczytywano  to  inaczej.  Napis
"C+M+B" (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wy-

rażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi miesz-
kanie!  (Christus  mansionem  benedicat).  Dom  kropi  się
wodą święconą, a spalane kadzidło podkreśla, że jest on
miejscem modlitwy.

Nie ma zbyt wiele źródłowych dokumentów na temat
personaliów  Trzech  Króli,  natomiast  więcej  jest  legend
i spekulacji. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów
ustaliła, że było ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w.
zaczęto mówić o nich jako o królach, a zanim nazwano ich
Kacprem,  Melchiorem  i  Baltazarem,  upłynęło  kolejnych
300 lat.

W sztuce Kacper przedstawiany jest  najczęściej  jako
ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto
Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do
żłóbka kadzidło.

Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczy-
wiście  istnieją  relikwie  Trzech  Króli.  Jak  głosi  legenda,
przechowywano  je   początkowo  w    Konstantynopolu.
W późniejszym okresie znalazły się w Mediolanie.

Od XII wieku tradycja Trzech Króli związana jest z Ko-
lonią. Pewne jest,  że w 1164 r.  abp Rainald von Dassel
kierujący  kancelarią  cesarza  Fryderyka  Barbarossy
przywiózł  nad Ren jako zdobycz z podbitego Mediolanu
szczątki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.

O  tym,  jak  wcześniej  dostały  się  one  do  Italii,
wiadomo  z  dziejów  życia  biskupa  Eustorgiusza:  według
tego  dokumentu,  doczesne  szczątki  Trzech  Króli  miała
znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza
Konstantyna i w IX w.  zostały  przewiezione  do kościoła
w Mediolanie.  Według innych źródeł  Mediolańczycy  do
1158  r.  nic  nie  wiedzieli  o  posiadanym  przez  siebie
skarbie.  Dowiedzieli  się  o  ich  pochodzeniu  dopiero
wówczas, gdy z powodu oblężenia miasta musieli zabrać
relikwie z położonego u jego bram kościoła.

Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących,
pielgrzymów,  handlowców,  właścicieli  gospód  oraz
kuśnierzy.
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