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Zbierzcie pozosta³e u³omki...
Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego

Mêdrcy œwiata, monarchowie …
„Nieznana gwiazda zab³ys³a na
niebie
I swoim blaskiem, jaœniejszym od
s³oñca,
Przenika z moc¹ umys³y i serca
Szlachetnych mêdrców”
(Godzina czytañ
z Objawienia Pañskiego).

W NUMERZE

Wiele mo¿emy mówiæ na temat
Bo¿ego Narodzenia. Wokó³ tej tajemnicy przyjœcia Boga – Cz³owieka na
œwiat, mo¿emy co raz odnajdywaæ
nowe w¹tki, nowe odniesienia tak do
tej tajemnicy jak i do naszego ¿ycia.
Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego,
inaczej uroczystoœæ Trzech Króli czy
Mêdrców ze Wschodu, nasuwa wiele
skojarzeñ. Dziœ mo¿na popatrzeæ na
wspó³czesnych pasterzy i wspó³czesnych mêdrców. Czym siê ró¿ni¹ dzisiejsi mêdrcy od tych z czasów narodzin Chrystusa? Co znaczy samo
s³owo mêdrzec? Czasem budzi ono
respekt i szacunek, a czasem nawet
lekkie szyderstwo.
Mêdrzec to cz³owiek wielce pokorny, który bada tajemnice œwiata, ¿ycia
cz³owieka i stale zdaje sobie sprawê
z tego, ¿e jest dopiero na pocz¹tku
wszelkich tajemnic, i wszelkiego rodzaju wiedzy. Dziœ niektórym intelektualistom czy nawet ludziom z pozoru prostym jak betlejemscy pasterze trudno
uwierzyæ w gwiazdê prowadz¹c¹ pasterzy do ¿³óbka, do Dzieci¹tka czy
gwiazdê, która prowadzi³a mêdrców ze
Wschodu. Pasterze, podobnie jak
Mêdrcy ze Wschodu, musieli pokonaæ wiele trudnoœci, aby dotrzeæ do
Chrystusa. Musieli nastawiæ siê na
niewygody, a nawet niebezpieczeñstwa. Za przewodniczkê mieli niebieski GPS – gwiazdê wskazuj¹c¹ im drogê. Dotarli bezb³êdnie.
M¹droœci mo¿na siê uczyæ od ludzi starszych, doœwiadczonych, bêd¹cych na jakimœ poziomie duchowym,
intelektualnym. Mo¿na siê uczyæ od
swoich przodków, mo¿na j¹ wystudiowaæ ze staro¿ytnych ksi¹g, gdzie mêdrcy przekazywali swoje sentencje.
By³a to czêsto m¹droœæ praktyczna,
kieruj¹ca siê zasadami codziennego

¿ycia. Mo¿e to byæ tak¿e wiedza, która dotyczy³a prawide³ rz¹dz¹cych œwiatem. Odkrywanie ich jest czymœ fascynuj¹cym. Bywa³o, ¿e wiedzê czerpano
od kap³anów, ze œrodowisk œwi¹tynnych i dworskich, od pisarzy, bêd¹cych na dworach królewskich, a tak¿e
z pokolenia w pokolenie oraz z tradycji. Pismo Œwiête zna Mêdrców profesjonalnych, którzy pozostawili po sobie nabo¿ne, œwiête ksiêgi, które
wesz³y do kanonu Pisma Œwiêtego.
Ogromn¹ rolê w tym podejœciu odgrywa ciekawoœæ œwiata, ciekawoœæ jego
prawide³. Rozum oœwiecony nabo¿noœci¹ mo¿e zobaczyæ wiêcej. Takimi okazali siê Mêdrcy ze Wschodu.
Mêdrcy, o których mówi dzisiejsza
Ewangelia (Mt 2,1-12), przybyli ze
Wschodu. Mog³a to byæ Arabia, Persja, Mezopotamia, Babilonia lub jakaœ
inna kraina. Dla nas, dla naszej wiary,
nie ma to szczególniejszego znaczenia. Mówi siê, ¿e byli to astrologowie,
gdy¿ kierowali siê œwiat³em gwiazdy,
a jako poganie nie znali miejsca narodzenia Jezusa. Przyjmujemy, ¿e by³o
ich trzech, bo z³o¿yli trzy dary: mirrê,
kadzid³o i z³oto. W póŸniejszych pobiblijnych czasach nadano im imiona:
Kacper, Melchior i Baltazar. Mo¿na ich
nazwaæ pokornymi intelektualistami,
którzy nie wahali siê podj¹æ trudu
w dotarciu do Jezusa. Byæ mo¿e nawet z ciekawoœci. Dzisiejsz¹ Uroczystoœæ nazywamy uroczystoœci¹ Objawienia Pañskiego, co oznacza, ¿e Jezus
objawi³ siê poganom, to znaczy, ¿e
wszyscy, niezale¿nie od rasy, koloru
skóry, miejsca zamieszkania, mog¹
przychodziæ do Jezusa. Owi Mêdrcy
s¹ pierwszymi przedstawicieli pogan,
którzy oddali ho³d Jezusowi. Wed³ug
tradycji relikwie Trzech Króli spoczywaj¹ w katedrze w Kolonii.
Najwiêksz¹ jednak trudnoœci¹
w dotarciu do Nowonarodzonego
mo¿e byæ intelektualna pycha. Mêdrcy bowiem mieli jakieœ wyj¹tkowe
mniemanie o sobie, zapewne cieszyli
siê uznaniem wœród podleg³ych ich
w³adzy. Oni wypracowali w sobie jakieœ koncepcje, wykazywali siê umiejêtnoœci¹ ich przekazywania, cieszyli
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siê zaufaniem i uznaniem poddanych,
a tu le¿y przed nimi ma³e, bezbronne
Dziecko! Musieli odrzuciæ choæby na
chwilê swoje naukowe dociekania,
dywagacje, a zni¿yæ siê do wiary, do
go³ej ziemi, na której, w ¿³óbku le¿y
Bo¿y Syn! Zni¿yli siê do poziomu pasterzy. Wokó³ Jezusa mog¹ siê gromadziæ ludzie proœci i ludzie nauki,
szermierze nowych odkryæ, myœliciele, naukowcy. Jezus wszystkich przygarnia do siebie. Trzeba jednak wielkiej pokory, aby zejœæ do ziemi, aby
wejœæ do szopy i upaœæ na kolana
przed Zbawicielem œwiata, choæ to
ma³e Dziecko. Tylko wiara mo¿e to
sprawiæ, a nigdy mêdrkowanie.
Co dziœ zaofiaruj¹ nam Mêdrcy
z Dalekiego Wschodu? To nic, ¿e niewiele mo¿emy o nich wiedzieæ. Byli
poganami, a stali siê wyznawcami nauki Jezusa Chrystusa. Przyjêli œwiat³o; przyjêli Jezusa, który jest Œwiat³oœci¹ œwiata. Zobaczyli gwiazdê,
w blasku której odczytali przedziwny
znak, za którym trzeba pod¹¿aæ. Byli
to ludzie dociekliwi, ¿¹dni poznania
prawdy. Musieli ju¿ znaæ przepowiednie dotycz¹ce narodzin Zbawiciela.
Chc¹ oddaæ Mu pok³on.
Gwiazda, to pocz¹tek nowej ery,
która obecnie liczy ju¿ ponad dwa tysi¹ce lat, bowiem od narodzin Zbawiciela liczymy nasz czas. Mêdrcy szli
za przewodem gwiazdy. Trzeba podziwiaæ ich odwagê, nara¿anie siê na wiele niebezpieczeñstw i przeciwnoœci.
Szli wytrwale, ale z wiar¹, ¿e dojd¹ i ¿e
zobacz¹ Nowonarodzonego. Oni daj¹
przyk³ad dla nas, jak iœæ do Chrystusa, jak Go szukaæ, iœæ mimo Herodowych przeciwnoœci, iœæ odwa¿nie.
Wed³ug tradycji tych Mêdrców by³o
trzech, a my b¹dŸmy czwartym Mêdrcem! Mo¿emy powtórzyæ za poet¹:
„to nic, ¿e spóŸnisz siê nieco do
Betlejem
to nic, ¿e nie masz królewskich
darów
mirry, kadzid³a i z³ota modlitwy
to nic … idŸ” (Emil Biela).
„Gdy ujrzeli gwiazdê bardzo siê
uradowali”. Gwiazda towarzyszy³a
Mêdrcom przez ca³¹ drogê, a¿ podpro-
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wadzi³a ich do stajenki, do
¿³óbka. W drodze do Boga cz³owiek potrzebuje œwiat³a, jakiejœ
przewodniej gwiazdy, która
podprowadzi go do miejsca,
gdzie jest Dzieciê. Trzeba tylko odwagi, aby iœæ za tym œwiat³em. Dziœ nie musimy siê znaæ
na astrologii czy astronomii,
nie musimy umieæ odczytywaæ
ruchów cia³ niebieskich, ale
trzeba umieæ odczytywaæ „znaki czasów” wiod¹ce do Boga.
Dziœ trzeba na nowo zawierzyæ
s³owu Bo¿emu i przyj¹æ je w pokorze. Dziœ trzeba ws³uchiwaæ
siê w g³os nauczania Koœcio³a, g³os,
który rozchodzi siê po œwiecie, ale
bywa, ¿e uszy niejednego cz³owieka, a mo¿e niejednego z nas, nie
s³ysz¹ tego g³osu. Bywa, ¿e dzisiejszy cz³owiek zagubiony w œwiecie
s³ucha niekiedy bardziej g³osu medialnego, pe³nego zamêtu, ani¿eli
g³osu swojego, dobrze uformowanego sumienia. Dziœ nie brakuje ró¿nego rodzaju mêdrców, którzy m¹c¹
w naszych umys³ach. Dziœ rozlega
siê wo³anie: uwierz – przyjmij – postêpuj wed³ug s³owa Bo¿ego i nauki
Koœcio³a. Taka postawa doprowadzi do Jezusa, do jego Matki.
„Upadli na twarz i oddali Mu pok³on”. To gest ho³du i zale¿noœci,
znak poddañstwa, spolegliwoœci.
„Upaœæ na twarz” – to uznaæ nad
sob¹ zwierzchnoœæ Boga, Pana nieba i ziemi, Stworzyciela”.
Jak dziœ trudno jest niektórym
oddaæ pok³on Panu! A maj¹ swoje
bo¿ki, którym siê k³aniaj¹, bija im pok³ony, a jest ich sporo: pogoñ za pieni¹dzem, narkotyki, pornografia,
handel „¿ywym towarem”, pijañ-

Z£OTO
Powy¿ej w sposób wielce skrócony ukaza³em symbole z³ota, kadzid³a i mirry. Teraz spójrzmy na dary
Mêdrców w perspektywie nieco wyd³u¿onej, szerszej. Mêdrcy ze
Wschodu czêsto nazywani Magami, ofiarowali Jezusowi z³oto, kadzid³o i mirrê. Zastanówmy siê nad ich
znaczeniami czy symbolami. Z³oto to
najdro¿szy i najszlachetniejszy z metali. Jest ono od najdawniejszych
czasów obiektem po¿¹dania, ukazywania wy¿szego statusu ¿yciowego,
majêtnoœci, bogactwa. Przede
wszystkim ono jest piêkne, niezniszczalne, oznacza coœ wielkiego, niepospolitego, najwartoœciowszego.
To symbol w³adzy i znaczenia w spo³eczeñstwie. W³adcy nosili z³ote pier-

stwo, rozwi¹z³oœæ obyczajów… Niektórzy nawet uwa¿aj¹, ¿e klêkanie przed
Panem Bogiem „uw³acza ludzkiej godnoœci”. Cz³owiek chce byæ wiêkszym od
Pana Boga! To przejaw pychy, zadufania w sobie. A przecie¿ to ludzka godnoœæ opiera siê na godnoœci Boga – Cz³owieka. Trzeba umieæ zginaæ kolana przed
Bogiem, umieæ siê prze¿egnaæ, umieæ
godnie uklêkn¹æ, chcieæ codziennie siê
modliæ, usi³owaæ ¿yæ po chrzeœcijañsku,
byæ wiernym uczniem Jezusa.
„Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto, kadzid³o i mirrê”. Z³oto
jest symbolem nieœmiertelnoœci, mówi o
pozaziemskim wymiarze naszego ¿ycia.
Wyra¿a uznanie w Dzieci¹tku Króla
wszechœwiata. Oznacza dostatek, bogactwo, zamo¿noœæ, choæ „nie wszystko z³oto, co siê œwieci”. Poszukiwacze z³ota
chc¹ zdobyæ choæby najmniejsz¹ grudkê. Z³oto jest w koñcu symbolem przymiotów Boga, st¹d z³ote œwi¹tynie, st¹d
z³ocone o³tarze czy naczynia liturgiczne.
Kadzid³o jest symbolem uwielbienia
Boga, wyrazem nale¿nego Mu ho³du.
Spalane na o³tarzu, w kadzielnicy, wydaje przyjemny zapach. Modlimy siê s³owami: „niech nasze modlitwy, niby woñ
kadzid³a wznosz¹ siê do Ciebie, Panie”.
œcienie, którymi pieczêtowali wydawane przez siebie rozporz¹dzenia, dokumenty. Œwi¹tynie, pa³ace w³adców,
wszelkie ozdoby, figury, rzeŸby wprost
ocieka³y z³otem. Faraonowie mieli z³ote
zastawy sto³owe, a nawet z³ote trony.
Z³oto jest symbolem nieba, dlatego
du¿o z³oconych przedmiotów znajduje
siê po œwi¹tyniach, aby by³o uwielbieniem Boga, a nam przypomina³o o d¹¿eniu do nieba. Œwiêci maj¹ z³ote aureole,
jako znak przebywania w niebie.
W historii Izraela tylko z³oty cielec
zapisa³ siê negatywnie, by³ bowiem
symbolem zdrady, odejœcia od Pana
Boga (Wj 32,4). Piêknie wygl¹da³a œwi¹tynia Salomona, pe³na z³ota
(1 Krl 6,20-35). Budowê tej œwi¹tyni
przygotowa³ ju¿ ojciec Salomona, Dawid (1 Krn 22,14; 28,14-18). Salomon zaœ

Okadzanie o³tarza czy u¿ywanie
go przy innych czynnoœciach
liturgicznych zachêca nas do
modlitwy, abyœmy niejako „rozp³ywali siê w Bogu”. Kadzid³o
zdobywa siê z korzeni drzew nacinaj¹c je, aby wycieka³a ¿ywica, która zastyga i robi¹ siê
niby ziarenka. S³u¿y³a ona jako
œrodek do wyrobu maœci.
Mirra, to znak nieœmiertelnoœci. By³a u¿ywana przy balsamowaniu cia³. Ma gorzki
smak. S³u¿y³a jako lekarstwo na
trudno goj¹ce siê rany. Uzyskuje siê j¹ z drzew i krzewów rosn¹cych na Wschodzie, w Afryce oraz
w Indiach. To œrodek odurzaj¹cy, a którym namaszczano cia³a po œmierci.
W modlitwie kap³añskiej mamy
wyt³umaczone co znacz¹ te dary. „Trzy
s¹ kosztowne dary, które mêdrcy z³o¿yli Panu w ofierze i które kryj¹ w sobie Bo¿e tajemnice: Z³oto, bêd¹ce
symbolem królewskiej w³adzy; kadzid³o, oznaczaj¹ce najwy¿szego kap³ana, i mirra jako zapowiedŸ Pañskiego
pogrzebu”. Mamy te¿ dalsze ich wyt³umaczenie: „Sprawcê naszego zbawienia mêdrcy uczcili w ko³ysce i ofiarowali Mu ze swoich skarbów dary o
mistycznym znaczeniu” (responsorium do II czytania, z dnia 7 lutego).
Dziœ na drzwiach naszych domów
wypisujemy imiona Trzech Mêdrców:
Kacper + Melchior + Baltazar (K + M
+ B) i rok bie¿¹cy. Wypisujmy te inicja³y Mêdrców, bo imiona ich oznaczaj¹: Christus Mansioni Benedicat Niech Chrystus b³ogos³awi temu domowi. Tak, niech b³ogos³awi!

Ks. Andrzej Skiba
sprowadza³ z³oto z Ofiru (1 Krl 9,28;
10,14). Z³ota u¿ywa³ tak¿e do ozdobienia swojego pa³acu i sporz¹dzenia tronu. Budowle œwieckie te¿ b³yszcza³y
z³otem. Z³oto zaœ w judaizmie oznacza³o chwa³ê Boga wyra¿an¹ przez pieœni
i hymny pe³ne uwielbienia Boga. Œw.
Grzegorz Wielki tak t³umaczy symbolikê z³ota: „Z³oto królowi przysta³o, kadzid³o sk³ada siê na ofiarê Bogu i mirr¹
balsamuje siê cia³a zmar³ych. A wiêc
mêdrcy tego, któremu oddaj¹ czeœæ,
równie¿ g³osz¹ mistycznymi darami:
z³otem jako króla, kadzid³em jako Boga,
mirr¹ jako podleg³ego œmierci (…) My
zaœ ofiarowujemy narodzonemu Panu
z³oto, uznaj¹c, i¿ wszêdzie króluje”1.
Syn Cz³owieczy z wizji apokaliptycznej „Siedz¹cy na tronie (…), mia³
z³oty wieniec na g³owie” (14,14). Rów-
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nie¿ dwudziestu czterech Starców, którzy sk³adaj¹ ho³d Barankowi, „ka¿dy
maj¹c harfê i z³ote czasze pe³ne kadzide³” (Ap 5,8), a Jeruzalem, owo Miasto, - „to szczere z³oto do szk³a czystego podobne (…) A dwanaœcie bram
– to dwanaœcie pere³: ka¿da z bram by³a
z jednej per³y, i rynek Miasta – to szczere z³oto, jak szk³o przezroczyste”
(Ap 21,18.21). To piêkno i wielkoœæ,
coœ niewyobra¿alne.
Z³oto jest tak¿e symbolem m¹droœci, która jest ponad wszelkie skarby.
Pyta mêdrzec: „Co lepsze od z³ota?
Nabycie m¹droœci” (Prz 16,16). M¹droœæ lepiej posi¹œæ „ni¿ srebro, j¹ raczej nabyæ ni¿ z³oto” (Prz 3,14). Posiadanie wiedzy jest bardziej op³acalne
ni¿ posiadanie z³ota (por. Prz 8,10.19).
Mo¿na te¿ spotkaæ tak¹ sentencjê:
„Jest z³oto i obfitoœæ pere³, lecz wargi
rozumne to rzecz bezcenna”
(Prz 20,15). Jak wielk¹ wartoœæ posiada m¹droœæ niech œwiadczy ta wypowiedŸ mêdrca: „wszystko z³oto wobec
niej jest garœci¹ piasku, a srebro przy
niej bêdzie poczytane za b³oto”
(Mdr 7,9). Podobnych tekstów mo¿na jeszcze dodaæ (Ba 3,30; Hi 28,15).
Zacytujê dwa fragmenty Psalmu
119(118): „Prawo ust Twoich jest dla
mnie lepsze ni¿ tysi¹ce sztuk z³ota
i srebra” (w. 72), oraz: „Przeto mi³ujê
Twoje przykazania bardziej ni¿ z³oto,
ni¿ z³oto najczystsze” (w. 127). Jeszcze w innym miejscu Psalmista mówi
o s¹dach Pañskich, które s¹ „cenniejsze ni¿ z³oto, ni¿ z³oto najczystsze,
a s³odsze od miodu p³yn¹cego z plastra” (19(18),11). M¹dra, dobra, ¿yczliwa ¿ona, jest „cenniejsza ni¿ z³oto”
(Syr 7,19). Ponad z³oto cenione s¹ wartoœci ludzkie, duchowe: „Lepsza jest
szczera modlitwa i mi³osierdzie po³¹czone ze sprawiedliwoœci¹ ani¿eli bogactwo pochodz¹ce z nieprawoœci.
Lepiej jest dawaæ ja³mu¿nê ani¿eli gromadziæ z³oto” (Tb 12,8). Karnoœæ zaœ
jest „jakby ozdob¹ z³ot¹ dla roztropnego” (por. Syr 21,21), a „zdrowie i si³a
lepsze s¹ ni¿ wszystko z³oto”
(Syr 30,15). Mo¿na te¿ spotkaæ przestrogê i uznanie: „Z³oto wielu doprowadzi³o do upadku (…) B³ogos³awiony bogacz, w którym nie
Wydobywaj¹c z³oto trzeba je oczyœciæ, poddaæ odpowiedniemu procesowi oczyszczania, aby mia³o dodatkow¹ wartoœæ, aby urzeka³o swoim
piêknem. Pismo Œwiête w tym procesie oczyszczania dostrzega oczyszczenie ¿ycia czy te¿ duszy cz³owieka
przez doœwiadczenia: „dusze sprawiedliwych s¹ w rêku Boga i nie dosiêgnie ich mêka. Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli, zgon ich poczytano

za nieszczêœcie i odejœcie od nas za
unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju.
Choæ nawet w ludzkim rozumieniu
doznali kaŸni, nadzieja ich pe³na jest
nieœmiertelnoœci. Po nieznacznym skarceniu dost¹pi¹ dóbr wielkich, Bóg ich
bowiem doœwiadczy³ i znalaz³ ich godnymi siebie. Wypróbowa³ ich jak z³oto w tyglu i przyj¹³ ich jak ca³opaln¹
ofiarê” (Mdr 3,1-6). Ca³e nasze ¿ycie
to taka próba oczyszczania z nalecia³oœci pokus, grzechu, zniewolenia, aby
przed Bogiem stan¹æ czystym.

KADZID£O
Kadzid³o to mieszanina ró¿nych
owoców z krzewów czy drzew kadzidlanych. To przede wszystkim ¿ywica, która spalana wydaje przyjemn¹
woñ. Wyp³ywa z naciêtej lub pêkniêtej kory w postaci ma³ych, przezroczystych kropelek. G³ówne plantacje kadzid³a by³y w Arabii, Abisynii oraz
Indiach. Kadzid³em s¹ tak¿e korzenne
wonnoœci, które po œciêciu s¹ odpowiednio mieszane. Kadzid³o od zarania dziejów odgrywa wielk¹ rolê w ¿yciu religijnym. Ludzie Wschodu,
Grecy, Rzymianie, lubowali siê w zapachach kadzidlanych. Chc¹c okazaæ
ho³d swoim w³adcom, okadzano ich.
By³ to znak uwielbienia, szacunku,
uznania. Jednaj zwyczaj okadzania
najbardziej przyj¹³ siê w œwi¹tyniach
ró¿nych bóstw czy bogów. Kadzid³o
wed³ug wierzeñ „mia³o oczyszczaæ,
o¿ywiaæ, podnosiæ na duchu i wprawiaæ w œwi¹teczny nastrój (…) wierzono, ¿e dziêki niemu mo¿na nawi¹zaæ kontakt z wy¿szymi mocami.
W ulatywaniu w górê i rozprzestrzenianiu siê k³êbów kadzid³a widziano
przejaw bóstwa, w woni – coœ, co przynale¿y do jego istoty i jest uchwytne
dla ludzi dziêki zmys³owi powonienia
(…) Kadzid³o nie tylko mia³o byæ darem, tak jak inne ofiary, lecz mia³o pomna¿aæ si³ê, która w³aœciwa jest bóstwu i któr¹ ono przekazuje ludziom.
Istotna jest jednak intencja towarzysz¹ca tej ofierze: ofiarowanie mi³ej
woni, która cieszy bogów i czyni ich
przychylnymi ludziom”2. Tak by³o i takie znaczenie mia³o kadzid³o w religiach pogañskich.
W kulcie religijnym kadzid³o oznacza wysoki stopieñ uduchowienia, d¹¿enia wzwy¿, na wy¿yny œwiêtoœci
i oddania Panu Bogu nale¿nej Mu czci.
Prawo Moj¿eszowe dok³adnie okreœla³o rodzaje okadzania. Okadzanie darów mia³o oznaczaæ, ¿e dar przynale¿y
do Boga, ¿e tylko Bogu nale¿y siê dar
uwielbienia, a dym unosz¹cy siê w górê i przyjemny zapach, oznaczaj¹ na-

sze modlitwy. Szczególnie w Dniu Pojednania, kiedy kap³an wchodzi³ do
miejsca Œwiêtego Œwiêtych, spala³
przed Panem wonne korzenie odpowiednio przygotowane. Kadzid³o by³o
zastrze¿one tylko dla Boga (Wj 30,37 n)
i by³o symbolem najg³êbszego, najczystszego uwielbienia Boga. Anio³
Pañski ukazuje siê Zachariaszowi, kiedy ten pe³ni s³u¿bê w œwi¹tyni podczas okadzania o³tarza (£k 1,8-11).
Ob³oki kadzid³a mia³y tak¿e wyjednaæ
przeb³aganie za grzechy i niewiernoœci narodu (Kp³ 16,12 n; Lb 17,6-15).
„Tak¿e w ksiêgach m¹droœciowych
mówi siê wiele razy o kadzidle jako
o symbolu uwielbienia Boga, a nadto
o duchowej woni, któr¹ wydzielaj¹ dobre uczynki i œwiêty sposób ¿ycia.
Zachêca do nich swoich uczniów nauczyciel m¹droœci: „Wydajcie woñ
przyjemn¹ jak kadzid³o, rozkwitnijcie
jak lilia, rozsiejcie zapach i zaœpiewajcie pieœñ, s³awcie Pana za wszystkie
Jego dzie³a!” (Syr 39,14). Mówi tak¿e
Bo¿a M¹droœæ: „Wszystko przepi³am
wonnoœci¹ jak cynamon i aspalat
pachn¹cy i mi³¹ woñ wyda³am jak mirra wyborna, jak galbanum, onyks,
wonna ¿ywica i ob³ok kadzid³a w przybytku” (Syr 24,15). Ów „ob³ok kadzid³a” stale jest obecny podczas ceremonii œwi¹tecznych.
Tekstów mówi¹cych o kadzidle
w Piœmie Œwiêtym Starego Testamentu jest bardzo du¿o. Ojcowie Koœcio³a
uwa¿aj¹, ¿e kadzid³o, jego woñ, zapach, zwiewnoœæ dymu powoli siê
unosz¹ca w górê, jest symbolem uwielbienia Boga. Mo¿na to wykazaæ s³owami Psalmu: „Niech moja modlitwa
bêdzie stale przed Tob¹ jak kadzid³o”
(141(140), 2). Apokaliptyczni Starcy
oddaj¹ czeœæ Bogu. Upadli „przed
Brankiem, ka¿dy maj¹c harfê i z³ote
czasze pe³ne kadzide³, którymi s¹ modlitwy œwiêtych” (Ap 5,8). Apokalipsa jest pe³na symboli: „Anio³ „stan¹³
przy o³tarzu, trzymaj¹c z³ote naczynie
na ¿ar, i dano mu wiele kadzide³, aby
z³o¿y³ je w ofierze z modlitwami
wszystkich œwiêtych, na z³oty o³tarz,
który stoi przed tronem. I wzniós³ siê
dym kadzide³ z modlitwami œwiêtych
– z rêki anio³a przed Boga” (Ap 8,3 n).
Jak wa¿n¹ rzecz¹ jest kadzid³o, niech
œwiadcz¹ powa¿ne wypowiedzi Ojców
Koœcio³a, jak œw. Jana Chryzostoma:
„Jak zatem kadzid³o samo w sobie jest
dobre i ma mi³y zapach i wtedy najintensywniej wydziela sw¹ woñ, kiedy
wrzuci siê je na ogieñ, tak te¿ i modlitwa jest dobra sama w sobie. Lepsza
zaœ jest i wonniejsza, gdy wyp³ywa
z gor¹cej i ¿arliwej duszy; kiedy dusza
stanie siê kadzielnic¹ i rozpali w sobie
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d³a, bardziej ni¿ uzyskiwane przez naciêcia”44
D. Forstner OSB, Œwiat
symboliki chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1990, s. 222.
wielki p³omieñ”3. Cyryl Aleksandryjski idzie tak daleko, ¿e nawet Chrystusa nazywa kadzielnic¹ w najszlachetniejszym tego s³owa znaczeniu, bo On
sprawia, ¿e najmilsza woñ Jego nauki
rozci¹ga siê po ca³ym œwiecie.
Palenie kadzid³a w pierwszych
wiekach chrzeœcijañstwa mia³o znaczenie negatywne. Przeœladowcy
chrzeœcijan chc¹c odci¹gn¹æ ludzi od
wiary w Boga, domagali siê palenia
kadzid³a przed pos¹gami bóstw czy
cezarów. Ci, którzy odmawiali palenia
kadzid³a, byli skazywani na œmieræ.
Mêdrcy ze Wschodu przynieœli
Jezusowi kadzid³o, aby w ten sposób
oddaæ pok³on Bogu i Najwy¿szemu
Kap³anowi Nowego Testamentu. Kadzid³a u¿ywano tak¿e przy sprawowaniu egzorcyzmów, aby chroniæ opêtanych przed zgubnymi wp³ywami
i napaœciami demonów.
Dziœ okadzenia u¿ywa siê podczas
uroczystych Mszy œwiêtych, kiedy to
okadza siê o³tarz, krzy¿ o³tarzowy, ksiêgê Ewangelii, dary ofiarne, Cia³o i Krew
Pañsk¹ oraz ca³y lud zebrany na sprawowaniu Eucharystii. Kadzid³a u¿ywa
siê tak¿e podczas pogrzebów czy nieszporów, a tak¿e przy wystawieniu
Najœwiêtszego Sakramentu. Kadzid³o
b³ogos³awi siê równie¿ w Uroczystoœæ
Trzech Króli, aby potem okadziæ swoje domy czy mieszkania, aby w nich
rozbrzmiewa³a chwa³a Pañska, a modlitwy zanoszone przed domowników
wznosi³y siê do Boga, jak woñ kadzid³a. Jest to zachêta do tego, aby w naszych domach p³on¹³ ¿ywy p³omieñ
mi³oœci Boga i bliŸniego.

MIRRA
Mêdrcy ze Wschodu ofiarowali
Dzieci¹tku oprócz z³ota i kadzid³a, tak¿e mirrê. Czym jest mirra? „Mirra jest
mi³o pachn¹c¹ ciecz¹, o gorzkim smaku, która s¹czy siê z kory pewnego
gatunku drzewa balsamowego. Gdy
wyschnie, przybiera postaæ przezroczystych ziarenek o kolorach od bia³awego do ciemnoczerwonego. Ziarenka te przy spalaniu wydaj¹ mi³y
zapach i mog¹ byæ u¿ywane jak kadzid³o. Krople powsta³e samorzutnie ceni
siê, podobnie jak w przypadku kadzi-

.
W Piœmie Œwiêtym kilkanaœcie razy
jest mowa o mirze. Najczêœciej tym okreœleniem pos³uguje siê Pieœñ nad pieœniami. Pierwszy cytat pochodzi z Ksiêgi
Przys³ów: Przytoczê kilka fragmentów:
„£o¿e swe mirr¹ skropi³am, aloesem i cynamonem” (Prz 7,17) : „Mi³y
mój jest woreczkiem mirry, miêdzy piersiami mymi po³o¿onym” (1,13); „Kim
jest ta, co siê wy³ania z pustyni wœród
s³upów dymu, owiana woni¹ mirry i kadzid³a, i wszelkim wyszukanym zapachem” (3,6); „Nim wiatr wieczorny
powieje i znikn¹ cienie, pójdê ku górze mirry, ku pagórkowi kadzid³a” (4,6);
„nard i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa ¿ywiczne, mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze
balsamy” (4,14); „Wchodzê do mego
ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrê m¹ z moim balsamem” (5,1);
„Wsta³am, aby otworzyæ mi³emu
memu, a rêce moje ocieka³y mirr¹, palce moje mirr¹ sp³ywaj¹c¹” (5,5); „Jego
policzki jak balsamiczne kwietniki zapewniaj¹ce wzrost wonnym zio³om. Jak
lilie wargi jego kapi¹ce mirr¹ najprzedniejsz¹” (5,13). Jest tak¿e wzmianka
w Ksiêdze M¹droœci Syracha:
„Wszystko przepoi³am wonnoœci¹ jak
cynamon i aspalat pachn¹cy i mi³¹ woñ
wyda³am jak mirra wyborna, jak galbanum, onyks, wonna ¿ywica i ob³ok
kadzid³a w przybytku” (24,15). Mirra,
czêsto po³¹czona wraz z kadzid³em,
by³a traktowana jako pewnego rodzaju kosmetyk: „wszystkie twe szaty
pachn¹ mirr¹, aloesem” (Ps 45(44),9).
W po³¹czeniu wraz z innymi sk³adnikami, wonnoœciami, s³u¿y³a jako olej
namaszczenia: „WeŸ sobie najlepsze
wonnoœci: piêæset syklów obficie p³yn¹cej mirry, po³owê z tego, to jest dwieœcie piêædziesi¹t syklów wonnego
cynamonu, i tyle¿, to jest dwieœcie
piêædziesi¹t syklów wonnej trzciny,
wreszcie piêæset syklów kasji, wed³ug
wagi z przybytku, oraz jeden hin oliwy z oliwek. I uczynisz z z tego œwiêty olej do namaszczania. Bêdzie to
wonna maœæ, zrobiona tak, jak to robi
sporz¹dzaj¹cy wonnoœci. Bêdzie to
œwiêty olej do namaszczania”
(Wj 30,23-25). Tak przyrz¹dzonym
olejem byli namaszczeni Aaron i jego
synowie oraz wszystkie przedmioty
w Namiocie Spotkania.

Mirra ma gorzki smak o dzia³aniu
leczniczym. S³u¿y³a tak¿e do balsamowania zw³ok. Egzegeci, znawcy Pisma
Œwiêtego, mirrê, któr¹ ofiarowali Mêdrcy ze Wschodu, przypisuj¹ ludzkiej
naturze Pana Jezusa oraz mêce i œmierci
Jezusa. Jest znakiem pamiêci o cierpieniach Jezusa. „Nosi j¹ w swoim sercu, aby czerpaæ st¹d si³y do wyrzeczeñ i æwiczeñ ascetycznych, do
cierpliwego znoszenia i mê¿nego przyjêcia œmierci mêczeñskiej. Umartwienie chroni duszê od zgnilizny, jak¹ niesie wystêpek, podobnie jak mirra
zabezpiecza zw³oki przed rozk³adem”5
– taka mo¿na odczytaæ interpretacjê
mirry. Œw. Grzegorz z Nyssy zachêca
wszystkich, którzy chc¹ siê poœwiêciæ Bogu, aby stawali siê mirr¹ „to znaczy, jeœli nie zada œmierci swym ziemskim cz³onkom, pogrzebany z Tym,
który za nas poniós³ œmieræ, i we w³asnym ciele dla umartwienia swych
cz³onków nie zastosuje mirry, która
u¿yta zosta³a przy pogrzebie Pana”6.
Ojcowie Koœcio³a, bibliœci, którzy zawsze siêgaj¹ do ich myœli, ukazuj¹ nam
wielkie bogactwo symboli i znaczeñ,
aby tylko odnieœæ je do naszego ¿ycia.
Koñcz¹c ten w¹tek mirry trzeba
jeszcze przywo³aæ teksty Nowego Testamentu, a odnosz¹ce siê do Jezusa:
Przy ukrzy¿owaniu czytamy: „Tam dawali Mu wino zaprawione mirr¹, lecz
go nie przyj¹³” (Mk 15,23) – „Przyby³
równie¿ i Nikodem, ten, który po raz
pierwszy przyszed³ do Jezusa noc¹,
i przyniós³ oko³o stu funtów mieszaniny mirry i aloesu” (J 19,39). W tych
dwóch tekstach mirra ma ugasiæ pragnienie oraz s³u¿y do namaszczania
cia³a po œmierci b¹dŸ te¿ jego balsamowania, co w przypadku Pana Jezusa balsamowanie odpada.

Ks. Andrzej Skiba

1

D. Forstner OSB, Œwiat symboliki
chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1990, s. 148.
2
D. Forstner OSB, Œwiat symboliki
chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1990, s. 218.
3
Tam¿e, s. 220.
5
Tam¿e.
6
Tam¿e, s. 223.
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Zbierzcie pozosta³e u³omki

Œwiêto Chrztu Pañskiego
Rok B: Iz 55,1-11; Iz 12; 1 J 5,1-9; Mk 1, 7-11.
7 stycznia 2018
Dzisiejsza niedziela przypomina
nam chrzest Pana Jezusa oraz nasz
w³asny chrzest. W oparciu o s³owo
Bo¿e spróbujmy g³êbiej odczytaæ czym
jest sakrament chrztu œwiêtego, który
jest pierwszym sakramentem. Tak jak
cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez wody, jak
musi posilaæ siê chlebem, ró¿nego rodzaju potrawami, tak musi krzepiæ siê
s³owem Bo¿ym. Ka¿dy sakrament
oparty jest na s³owie Bo¿ym, jako duchowym pokarmie. Bez s³owa Bo¿ego
nie ma rozwoju ¿ycia duchowego, st¹d
Koœció³ œwiêty tak czêsto przypomina o wartoœci s³owa Bo¿ego. Ono prowadzi nas do wiary, umacnia w wierze,
pomaga uwierzyæ, ¿e Jezus jest Synem
Bo¿ym. To z przyjœciem Jezusa Chrystusa na œwiat, zmieni³o siê oblicze
œwiata. Kiedy, choæby pobie¿nie, przygl¹damy siê dziejom Koœcio³a, ludziom
wiary, to zauwa¿amy, ¿e nie rozstawali
siê oni ze s³owem Bo¿ym czyli z Pismem Œwiêtym. Œw. Bazyli pyta³: „Co
jest w³aœciwoœci¹ wiary? Ca³kowita
i niew¹tpliwa pewnoœæ prawdy s³ów
natchnionych przez Boga. (…) Co jest
w³aœciwoœci¹ wiernego? Kszta³towanie siê z t¹ ca³kowit¹ pewnoœci¹ wed³ug znaczenia s³ów Pisma i nieodwa¿enie siê, by coœ uj¹æ lub dodaæ”. Œw.
Benedykt w swojej „Regule” wskazuje na Pismo Œwiête jako „najprostsz¹
normê ¿ycia cz³owieka”. Podobnie i dla
œw. Franciszka z Asy¿u i œw. Klary oraz
œw. Dominika Guzmana, Pismo Œwiête
by³o regu³¹ ¿ycia. Œw. Teresie, karmelitance, objawi³ siê Pan Jezus i powiedzia³ jej, ¿e „ca³e z³o œwiata bierze siê
z braku jasnego poznania prawdy Pisma Œwiêtego”. S³owem Bo¿ym w ca³ej pe³ni ¿y³a kolejna karmelitanka, œw.
Teresa od Dzieci¹tka Jezus, która wyznaje: „Zaledwie skierujê spojrzenie na
Ewangeliê œwiêt¹, natychmiast oddycham woni¹ ¿ycia Jezusa i wiem,
w któr¹ biec stronê”. Papie¿ Benedykt
XVI tak podsumowa³ to zanurzenie siê
w s³owie Bo¿ym: „Ka¿dy œwiêty jest
jakby promieniem wychodz¹cym ze
s³owa Bo¿ego”1. Wymienia jeszcze
takich œwiêtych, jak: Ignacego Loyolê, Jana Bosko, Jana Vianneya, o. Pio,
Józefa Mariê Escrivê, Matkê Teresê
z Kalkuty, Teresê Benedyktê od Krzy¿a (Edytê Stein), Alojzego Stepinaca.
Tych œwiêtych, w dalszej czêœci wspomnianej adhortacji, wymienia wiêcej.
Dlaczego dziœ, w Œwiêto Chrztu
Pañskiego, mówiê o s³owie Bo¿ym,
o Piœmie Œwiêtym? Dlatego, ¿e do siêgniêcia po s³owo Bo¿e, zachêca nas
ono samo, wo³aj¹c: „Nak³oñcie wasze
ucho i przyjdŸcie do Mnie, pos³uchajcie Mnie, a dusza wasza ¿yæ bêdzie.

Zawrê z wami wieczyste przymierze”.
To s³owo Bo¿e zapewnia nas, ¿e ci,
którzy nie znaj¹ Boga przez natchnione s³owo przybiegn¹ do Niego. S³owo Bo¿e zachêca nas do trudu poszukiwania Boga: „Szukajcie Pana, gdy siê
pozwala znaleŸæ, wzywajcie Go, dopóki
jest blisko”. S³owo Bo¿e jest wymagaj¹ce. Ono nie spe³nia roli tylko informuj¹cej, ale musi przenikaæ w g³¹b
naszej duszy, poruszaæ sumienia, domagaj¹c siê odzewu z naszej strony:
„Niechaj bezbo¿ny porzuci sw¹ drogê
i cz³owiek nieprawy swoje knowania.
Niech siê nawróci do Pana, a Pan siê
nad nim zmi³uje, i do Boga naszego,
gdy¿ hojny jest w przebaczaniu”.
Aby mo¿na by³o skorzystaæ w ca³ej rozci¹g³oœci ze s³owa Bo¿ego, trzeba je umi³owaæ, trzeba za nim zatêskniæ, „aby dziêki (…) modlitewnej
i wytrwa³ej lekturze pog³êbia³a siê wiêŸ
z osob¹ Jezusa” – orzek³ Benedykt
XVI. Jeden z najwiêkszych znawców
Pisma Œwiêtego, ca³kowicie oddany
jego lekturze, zapytywa³: „Czy¿ mo¿na ¿yæ bez znajomoœci Pisma Œwiêtego, za którego poœrednictwem uczymy siê poznawaæ samego Chrystusa,
bêd¹cego ¿yciem ludzi wierz¹cych?”
On te¿ pisa³ wiele listów, by³ bowiem
niezrównanym kierownikiem sumienia.
Do niego zwraca³y siê rzymskie matrony, jak Leta, której udzieli³ rady, aby
zamiast klejnotów i szat ozdobnych
umi³owa³a Ksiêgi Bo¿e (n. 72).
Jak piêknie wybrzmiewa dzisiejsze
porównanie s³owa Bo¿ego do ulewnego deszczu. Tak, jak ulewny deszcz
czy œnieg nawadniaj¹ ziemiê, dziêki
czemu mog¹ rozwijaæ siê kwiaty, wrastaæ roœliny, drzewa rodziæ owoce, plony ziemi, tak dziêki s³owu Bo¿emu, które „nawadnia”, mo¿e nasyca duszê,
zdolne jest ono przynosiæ b³ogos³awione owoce. Powtarzaliœmy refren
Psalmu responsoryjnego: „Bêdziecie
czerpaæ ze zdrojów zbawienia”.
Dziœ tak¿e wspominamy swój w³asny chrzest, który ma nas doprowadziæ do zbawienia: „Oto Bóg jest moim
zbawieniem, bêdê mia³ ufnoœæ i baæ siê
nie bêdê. Bo Pan jest moj¹ moc¹ i pieœni¹. On sta³ siê dla mnie zbawieniem”.
Pan Bóg oferuje nam „zdroje zbawienia”. Czyni to w momencie chrztu
œwiêtego, kiedy po naszych czo³ach
sp³ynê³a woda chrzcielna, zaczerpniêta ze •ród³a Bo¿ego ¿ycia. Zostaliœmy
ochrzczeni w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej. Jezus jako pierwszy przyj¹³
chrzest, choæ Jego chrzest znaczy co
innego, ró¿ni siê od naszego. Nasz
chrzest g³adzi grzech pierworodny
i wszystkie grzechy uczynkowe, jeœli

ktoœ przyj¹³ chrzest w wieku dojrza³ym.
Co wiêc da³ Panu Jezusowi chrzest,
skoro On by³ bez cienia grzechu?
Chrzest Pana Jezusa by³:
uprawomocnieniem Jego pos³annictwa;
intronizacj¹ Jezusa;
wprowadzeniem w urz¹d;
objêciem katedry Mistrza i Nauczyciela.
A co do nas, to: na mocy chrztu
œwiêtego jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi.
Czy jesteœmy zawsze tego œwiadomi?
Czy mo¿e jesteœmy niekiedy takimi
dzieæmi kapryœnymi, grymaœnymi, które nie wiedz¹, co chc¹, marudz¹ i sprawiaj¹ same problemy. Skoro jesteœmy
dzieæmi Bo¿ymi, to czy s³uchamy swego Ojca w niebie? On mówi „Jego s³uchajcie” wskazuj¹c na Jezusa. On do
nas mówi przez swoj¹ Ewangeliê, przez
nauczanie Koœcio³a. Czy w ka¿dej
kwestii s³uchamy Go?
Przyjêcie sakramentu chrztu œwiêtego poprzedza s³owo Bo¿e, z niego,
niczym ze Ÿród³a, wyp³ywa jego prawomocnoœæ. Przyjêcie chrztu domaga
siê od nas dawania œwiadectwa swojej
przynale¿noœci do Pana Boga, opierania swojego ¿ycia na s³owie Bo¿ym. Raz
jeszcze odwo³am siê do Benedykta XVI:
„…konieczne jest s³owo, które
przekazuje to, co sam Pan powiedzia³.
Z drugiej nieodzowne jest nadanie
temu s³owu wiarygodnoœci, by nie jawi³o siê jako piêkna filozofia lub utopia, ale jako rzeczywistoœæ, któr¹ mo¿na ¿yæ i dziêki której mo¿na ¿yæ. Ta
wzajemna zale¿noœæ s³owa i œwiadectwa nawi¹zuje do sposobu, w który
Bóg przemówi³ przez wcielenie swego
S³owa. S³owo Bo¿e dociera do ludzi
„przez spotkanie ze œwiadkami, dziêki
którym staje siê obecne i ¿ywe”. Ka¿demu cz³owiekowi, szczególnie nowym
pokoleniom, potrzebne jest bowiem
wprowadzenie w s³owo Bo¿e „dziêki
spotkaniu z doros³ym i jego autentycznemu œwiadectwu, pozytywnemu
wp³ywowi przyjació³ i towarzyszeniu
wielkiej wspólnoty koœcielnej” (n. 97).
Jak jest z dawaniem œwiadectwa
Twojej wiary? Czy jest ono czytelnym
œwiadectwem? Czy nie wstydzisz siê
wiary? Czy masz odwagê, aby w swoim œrodowisku zawsze przyznawaæ siê,
¿e jesteœ osob¹ wierz¹c¹ i praktykuj¹c¹?
Ks. Andrzej Skiba
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI,
Adhortacja apostolska Verbum Domini, O S³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji
Koœcio³a, n. 48.
1
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TRZEJ KRÓLOWIE - Historia i tradycja
Mêdrcy ze Wschodu pragnêli znaleŸæ Króla, którego narodzenie od wieków przepowiadali prorocy. Przybyli
do Betlejem, a gwiazda „zatrzyma³a siê
nad miejscem, gdzie by³o Dzieciê”
(Mt 2, 10). Przyjêli Go takim, jakim przyszed³ do ludzi – ubogim i bezbronnym
– i z³o¿yli Mu ho³d. Pami¹tkê tego
wydarzenia Koœció³ katolicki œwiêtuje
6 stycznia jako uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, w Polsce bardziej popularna jest nazwa œwiêto Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych œwi¹t
chrzeœcijañskich. Mimo ¿e Trzej Królowie s¹ jednymi z najbardziej tajemniczych postaci Nowego Testamentu,
zajmuj¹ bardzo wa¿ne miejsce w liturgii i tradycji koœcielnej.
Mêdrcy œwiata, Monarchowie...
Nie wiemy dok³adnie, sk¹d przybyli
ani te¿ ilu ich by³o. Zastanawiamy siê,

ro¿ytnoœci s³owo „mag” nie oznacza³o czarnoksiê¿nika zajmuj¹cego siê zakazanymi przez Koœció³ praktykami.
Magowie byli ludŸmi gruntownie wykszta³conymi. Posiadali rozleg³¹ wiedzê, mieli wp³yw na ¿ycie polityczne,
spo³eczne i religijne kraju jako doradcy w³adców. Zajmowali siê wyjaœnianiem zjawisk przyrody, rozumieli powstawanie zjawisk astronomicznych,
zg³êbiali astrologiê. PóŸniejsza tradycja s³usznie wiêc nadaje im miano
Mêdrców. Pierwszy raz przybyszów ze
Wschodu nazwano królami w VI w.
Prawdopodobnie królów zaczêto
w nich upatrywaæ pod wp³ywem s³ów
z Ksiêgi Psalmów: „Królowie Tarszisz
i wysp przynios¹ dary, królowie Szeby i Saby z³o¿¹ daninê. I oddadz¹ mu
pok³on wszyscy królowie...” (Ps 72,
10-11). Biblia nie mówi, jakie imiona

co sprawi³o, ¿e wyruszyli do dalekiego Betlejem. Œw. Mateusz Ewangelista zamieœci³ o nich jedynie krótk¹
wzmiankê, nie podaj¹c nawet ich
imion. A jednak pok³on Mêdrców ze
Wschodu z³o¿ony Dzieciêciu wyra¿a
tak wiele. W osobach Trzech Króli
narody œwiata odpowiadaj¹ na Bo¿e
wezwanie, rozpoznaj¹ i uznaj¹ w nowo
narodzonej Dziecinie z Betlejem swego Zbawiciela. Ewangelista Mateusz,
który jako jedyny opisuje tajemniczych
przybyszów ze Wschodu, dla okreœlenia niezwyk³ych goœci u¿ywa greckiego s³owa „magoi”- magowie. W sta-

nosili Królowie. Dopiero œredniowieczna tradycja nazwa³a ich: Kacper,
Melchior i Baltazar. Œw. Mateusz Ewangelista nie podaje liczby Mêdrców.
Uwa¿ne studiowanie staro¿ytnych
malowide³ równie¿ nie daje precyzyjnej odpowiedzi – na obrazach pojawia siê od dwóch do dwunastu Magów. Poniewa¿ Ewangelia mówi
o trzech darach przekazanych Dzieci¹tku przez wêdrowców ze Wschodu, utrwali³o siê przekonanie, ¿e Mêdrców równie¿ by³o trzech.
W sztuce wczesnochrzeœcijañskiej
Magowie jako ludzie Wschodu s¹

przedstawiani w barwnych orientalnych strojach. Bogactwo ich monarszych szat kontrastuje z ubóstwem
domu Józefa i Maryi. PóŸniejsi artyœci
chêtnie widzieli w Mêdrcach przedstawicieli ró¿nych kontynentów. Od
XV w. jednemu z Magów zaczêto nadawaæ czarny kolor skóry, aby w ten
sposób dobitniej podkreœliæ, ¿e w osobach Trzech Króli ho³d Jezusowi Chrystusowi odda³y wszystkie narody
œwiata. Wed³ug tradycji, Kacper symbolizuje Azjê, Melchior - Europê,
a Baltazar – Afrykê. Królowie ró¿ni¹
siê nie tylko kolorem skóry, ale tak¿e
wiekiem. Kacper jest starcem, Melchior – mê¿czyzn¹ w wieku dojrza³ym,
zaœ Baltazar to m³odzieniec. Malarze
staraj¹ siê oddaæ równie¿ ró¿norodnoœæ charakterów Trzech Króli. Trzy
czêœci œwiata, trzy etapy ludzkiego
¿ycia, trzy temperamenty. Przes³anie,
jakie nios¹ artystyczne wyobra¿enia
adoracji Dzieci¹tka przez Mêdrców,
jest bardzo czytelne; ka¿dy cz³owiek,
niezale¿nie od koloru skóry, narodowoœci, wieku czy charakteru jest powo³any do zbawienia, bo Chrystus
przyszed³ do wszystkich ludzi, do ka¿dego cz³owieka, do nas te¿. Niekiedy
artyœci w scenê adoracji Dzieci¹tka
wplataj¹ w¹tki patriotyczne, a nawet
lokalne. Przyk³adem mo¿e byæ obraz
z o³tarza Matki Bo¿ej Bolesnej znajduj¹cy siê w Kaplicy Œwiêtokrzyskiej
w Katedrze Wawelskiej w Krakowie,
gdzie Mêdrcy ze Wschodu maj¹ twarze polskich królów: Kazimierza Wielkiego, Ludwika Andegaweñskiego
i W³adys³awa Jagie³³y. Innym przyk³adem jest witra¿ z bazyliki pw. Matki
Bo¿ej w Limanowej, gdzie po prawej
stronie Maryi, trzymaj¹cej na kolanach
ma³ego Jezusa, znajduj¹ siê polscy
monarchowie. Jan Kazimierz w czerwonym p³aszczu z bia³ym ko³nierzem,
klêczy przed Matk¹ Bo¿¹ i wrêcza Jej
sw¹ królewsk¹ koronê jako wotum za
ocalenie Rzeczypospolitej od potopu
szwedzkiego. Powy¿ej stoi Jan III Sobieski, a na koñcu Boles³aw Chrobry
w koronie na g³owie i wsparty o miecz.
Po drugiej stronie klêczy ks. pra³at
Kazimierz £azarski, który ofiarowuje
Matce Bo¿ej model œwi¹tyni wzniesionej dla upamiêtnienia setnej rocznicy
Konstytucji 3 Maja. Za ksiêdzem pra³atem stoj¹ pasterze, a scenê zamyka
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œw. Józef wsparty na lasce. Katedra
w Kolonii (Niemcy) to wyj¹tkowy
przyk³ad architektury sakralnej, zarówno ze wzglêdu na formê jak i historiê
powstania. Budowlê zaczêto wznosiæ
w po³owie XIII w. jako œwi¹tyniê dedykowan¹ relikwiom Trzech Króli.
Wznoszenie tak olbrzymiego i bogatego architektonicznie gmachu trwa³o
d³ugie dziesiêciolecia. Ostateczny
efekt prac trwaj¹cych piêæ wieków zachwyca piêknem i majestatem, to per³a architektury gotyckiej na œwiatowym poziomie. Trzej Królowie s¹
patronami Kolonii. Ich symbol – trzy
korony- umieszczono w herbie miasta.
Blisko milionowy oœrodek przemys³owy, jakim jest Kolonia, to siedziba metropolitalna o d³ugich tradycjach.
Chrzeœcijañstwo pojawi³o siê tu ju¿
w II wieku. Dzisiejsze Niemcy, ojczyzna Ojca Œwiêtego Benedykta XVI s¹
krajem podzielonym wyznaniowo,
w du¿ym stopniu ewangelickim. Katolikami jest zaledwie trzecia czêœæ ludnoœci. Podczas odwiedzin w ojczyŸnie z okazji Œwiatowych Dni
M³odzie¿y papie¿ Benedykt XVI by³
witany przez protestanckiego prezydenta pañstwa. Na tle tych faktów
Kolonia – miasto Trzech Króli – jawi
siê jako silny oœrodek katolicyzmu.
W koloñskiej katedrze przechowywane s¹ bezcenne zabytki, jak na przyk³ad œredniowieczne witra¿e czy pochodz¹cy z X wieku krucyfiks
naturalnych rozmiarów, który nale¿a³
prawdopodobnie do arcybiskupa Gerona. Jednak najwiêkszym skarbem tej
œwi¹tyni s¹ relikwie Trzech Króli. Relikwiarz w którym przechowuje siê doczesne szcz¹tki Kacpra, Melchiora
i Baltazara, stoi poœrodku katedry, zaraz za o³tarzem g³ównym. To najwiêksze dzie³o œredniowiecznej sztuki z³otniczej. Ma ponad pó³tora metra
wysokoœci i przypomina trzynawow¹
bazylikê. W istocie s¹ to trzy ma³e sarkofagi, z których dwa stoj¹ obok siebie, a na nich umieszczony jest trzeci.
Ten trójpodzia³ symbolizuje Trójcê
Œwiêt¹. Dla podkreœlenia niezwykle
cennej zawartoœci relikwiarz ozdobiono ponad tysi¹cem kamieni szlachetnych i pere³. Dooko³a umieszczono 74
figury z poz³acanego srebra przedstawiaj¹ce Jezusa, Maryjê, œw. Józefa,
aposto³ów, postaci œwiêtych, proroków i królów. Legenda g³osi, ¿e Magowie wróciwszy do swoich krajów,

zrzekli siê tronów.
Ju¿ jako sêdziwi
starcy spotkali œw.
Tomasza Aposto³a,
który udzieli³ im sakramentów i wyœwiêci³ ich na biskupów. Inna tradycja
mówi, ¿e Trzej Królowie zmarli œmierci¹
mêczeñsk¹. Ich doczesne szcz¹tki spoczê³y na terenie Persji, w miejscowoœci
Savah. Wspomina
o tym Marco Polo w swoich pamiêtnikach z podró¿y na Daleki Wschód. Ten
s³ynny podró¿nik, ¿yj¹cy w XIII w. zanotowa³ tak¹ informacjê” „Jest w Persji miasto Savah, z którego wyszli Trzej
Magowie, kiedy udali siê aby z³o¿yæ
pok³on Jezusowi Chrystusowi. W mieœcie tym znajduj¹ siê trzy wspania³e
i potê¿ne grobowce, w których z³o¿eni zostali Trzej Magowie. Cia³a ich s¹
a¿ dot¹d piêknie zachowane ca³o tak,
¿e nawet mo¿na ogl¹daæ ich w³osy
i brody”. Nie wiadomo jednak czy
Marko Polo sam widzia³ cia³a Kacpra,
Melchiora i Baltazara, czy te¿ tylko zanotowa³ zas³yszane opowieœci na ich
temat. Istnieje bowiem inny przekaz,
który mówi, ¿e ju¿ w IV w. cesarzowa
œw. Helena sprowadzi³a relikwie Trzech
Króli do Konstantynopola. Œw. Helena znana jest przede wszystkim z tego,
¿e odnalaz³a drzewo Krzy¿a Œwiêtego.
Na relikwie Trzech Króli mia³a natrafiæ
nie w Persji, lecz w Jerozolimie. 500 lat
póŸniej relikwie zosta³y przewiezione
do Mediolanu, a po nastêpnych
trzech wiekach, gdy Mediolan zosta³
podbity przez cesarza Fryderyka Barbarossê, cesarski kanclerz w 1164 r.
przywióz³ je do Kolonii jako cenn¹
zdobycz. Tu zosta³y podarowane koloñskiemu arcybiskupowi. Z³o¿ono je
w katedrze pamiêtaj¹cej czasy Karola
Wielkiego, by póŸniej przenieœæ do
nowej katedry, gdzie pozostaj¹ do naszych czasów. Ze wzglêdu na dwa tysi¹ce lat, które up³ynê³y od czasów,
w których ¿yli Trzej Królowie trudno
o niezbite dowody prawdziwoœci historycznych faktów dotycz¹cych ich
¿ycia i œmierci. Ale zarówno zapiski
podró¿nika, jak i pobo¿ne legendy
œwiadcz¹ o czci i kulcie jakimi od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa otaczano Magów, którzy oddali pok³on

Panu. Trzej Magowie ze Wschodu na
trwale wpisali siê w bo¿onarodzeniow¹ tradycjê. Ich tajemnicze postacie dzia³aj¹ na ludow¹ wyobraŸniê.
Ludzie bowiem porównuj¹ ich wêdrówkê ze swoj¹ w³asn¹ drog¹ do
Boga. W ka¿dej betlejemskiej szopce
– obok anio³ów i pasterzy – Królowie
s¹ nieod³¹cznymi towarzyszami ma³ego Jezusa, Jego Matki Maryi i œw. Józefa. Trudno te¿ sobie wyobraziæ bez
nich jase³kowego przedstawienia.
6 stycznia, w uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego, na pami¹tkê przekazania
darów przyniesionych ma³emu Jezusowi przez przybyszów ze Wschodu,
w Koœciele œwiêci siê kadzid³o i kredê.
Poœwiêcon¹ kred¹ gospodarze kreœl¹
nad drzwiami domu inicja³y imion Kacpra, Melchiora i Baltazara dodaj¹c do
nich oznaczenie bie¿¹cego roku. Napis ten oznacza, ¿e w tym domu mieszka rodzina chrzeœcijañska, która tak jak
Mêdrcy ze Wschodu, uzna³a w Jezusie swego Pana. Niekiedy zamiast litery K pisze siê literê C. Mo¿na to interpretowaæ dwojako: albo jako ³aciñsk¹
pisowniê imienia Kacper, albo jako
skrót ³aciñskiego zdania „Christus
mansionem benedicat”, co mo¿na przet³umaczyæ: Niech Chrystus b³ogos³awi temu domowi. W ten sposób wierni wyra¿aj¹ pragnienie, by nad ich
domem spoczê³o b³ogos³awieñstwo
Bo¿e i aby ka¿dy kto szuka Chrystusa, znalaz³ Go wœród tych, którzy tu
mieszkaj¹. Jest to jeden z piêkniejszych
zwyczajów wzbogacaj¹cych prze¿ywanie czasu Bo¿ego Narodzenia.
Halina Martowicz
Zród³o:
Nasza Arka: nr1/2006; str.2-20: Trzej
Królowie – Mêdrcy ze Wschodu.
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Dolny Œl¹sk…

Kaplica czaszek w Kudowie Zdroju
W czwartym, i ostatnim dniu naszej pielgrzymki, z Krzeszowa wyruszyliœmy do Kudowy Zdroju aby nawiedziæ Kaplicê Czaszek w Czermnej.
Przeje¿d¿aliœmy przez uroczy fragment Parku Krajobrazowego Gór Sto³owych. Przy porannym s³oñcu i lekkiej mgie³ce mogliœmy ogl¹daæ
przepiêkne dzie³o Stwórcy. Park Narodowy Gór Sto³owych – jeden
z 23 parków narodowych na terenie
Polski, utworzono 16 wrzeœnia 1993.
Park jest po³o¿ony na terenie Sudetów Œrodkowych na pó³nocnym zachodzie ziemi k³odzkiej, przy granicy
polsko czeskiej.
Wieœ Czermna wspomniana
jest w dokumencie koœcielnym
diecezji praskiej z 1354 r. Na
obrze¿ach Czermnej zaczê³a wyrastaæ (prawdopodobnie uboga)
miejscowoœæ Chudoba (dziœ Kudowa-Zdrój), która z czasem rozros³a siê, zdominowa³a i wch³onê³a Czermn¹, która jest dziœ
dzielnic¹ Kudowy Zdroju.

Kaplica Czaszek
Znajduj¹cy siê tam koœció³ parafialny pod wezwaniem œw. Bart³omieja, ma swoje pocz¹tki w XIV w.,
zniszczony podczas wojen husyc-

kich, odbudowany w XVI w. Obok
stoi dzwonnica,
zbudowana
w 1603 r. jako baszta o przeznaczeniu wojskowym.

1025 1024 -

Wnêtrze Kaplicy Czaszek
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Pomiêdzy koœcio³em, a dzwonnic¹
znajduje siê Kaplica Czaszek. Jedyne
w Polsce ossuarium (budowla w obrêbie cmentarza, w której umieszczono ekshumowane szcz¹tki zmar³ych)
zbudowane zosta³o w latach 1776–
1804 przez ksiêdza Wac³awa Tomaszka. Pewnego dnia w 1776 r. w skarpie ko³o dzwonnicy w pobli¿u koœcio³a
ksi¹dz Tomaszek zauwa¿y³ ludzkie
czaszki i koœci. Wezwa³ grabarza
J. Langera i koœcielnego J. Schmidta.
Razem zaczêli wygrzebywaæ znajduj¹ce siê p³ytko pod ziemi¹ szcz¹tki. Nie
spodziewali siê, ¿e natrafi¹ na tak du¿¹
iloœæ ludzkich koœci na terenie ziemi
k³odzkiej. Budowa kaplicy, zbieranie
szcz¹tków, dezynfekcja i impregnacja
oraz uk³adanie szcz¹tków zajê³y trzydzieœci osiem lat... Kaplica jest wyj¹tkowym obrazem przemijalnoœci i kruchoœci cz³owieka, w której spotka³y siê
szcz¹tki dawnych rodzin , przyjació³
i wrogów. Œciany i sufit kaplicy pokrywa ok. 3 tys. czaszek i koœci ludzkich.
Blisko 30 tys. szcz¹tków le¿y w krypcie pod pod³og¹ kaplicy. S¹ to pozosta³oœci ofiar wojen œl¹skich z lat
1740–1742 i 1744–1745 oraz chorób
zakaŸnych (epidemii cholery)
z XVIII w. Przed wejœciem do kaplicy
stoi pomnik z trójjêzycznym napisem
po niemiecku, czesku i polsku: „Ofiarom wojen ku upamiêtnieniu, a ¿ywym
ku przestrodze 1914”. I choæ kaplica
kojarzona jest jako miejsce, gdzie
dreszcz przechodzi po plecach, wyprawa mo¿e okazaæ siê dla nas wa¿na,
zmusza bowiem do zastanowienia siê
na ludzkim istnieniem.
Raz w roku o pó³nocy z 14 na 15
sierpnia odprawia siê w Kaplicy Czaszek mszê œw. za wszystkich, którzy
w niej spoczywaj¹ oraz za wszystkich, którzy umarli wskutek chorób
lub w wyniku nieszczêœliwych wypadków. Kaplica Czaszek to jedyny
tego typu obiekt w Polsce i jeden
z trzech w Europie.
Po nawiedzeniu tego miejsca wyruszyliœmy w kierunku Wambierzyc.

Teresa Stareñczak
fot. œp. ks. T. Grzywna, K. Konik

Fragment Parku Narod. Gór Sto³owych

Nasza grupa w kolejce do Kaplicy
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Zgorszenie. Obowi¹zek przebaczenia /£k 17, 1-4/
Rzek³ znowu do swoich uczniów:
<<Nie podobna, ¿eby nie przysz³y
zgorszenia; lecz biada temu, przez
którego przychodz¹. By³oby lepiej
dla niego, gdyby kamieñ m³yñski zawieszono mu u szyi i wrzucono go
w morze, ni¿ ¿eby mia³ byæ powodem
grzechu dla jednego z tych ma³ych.
Uwa¿ajcie na siebie!
Je¿eli brat twój zawini, upomnij go;
i jeœli bêdzie ¿a³owa³, przebacz mu. I jeœliby siedem razy na dzieñ zawini³ przeciw tobie i siedem razy zwróci³ siê do
ciebie, mówi¹c: „¯a³ujê tego”, przebacz mu>>.
Lectio (Czytanie i zrozumienie
Pisma)
Uczniowie pod¹¿aj¹cy drog¹ Jezusa, s¹ jak wszyscy nara¿eni na z³y przyk³ad, deprawuj¹ce sytuacje, zagubienie w otaczaj¹cym œwiecie i brak
uœwiêcenia. Dlatego otrzymuj¹ od
swojego Mistrza surowe ostrze¿enie
aby oni sami nie stali siê przyczyn¹
zgorszenia dla innych, a tym samym
nie przerwali drogi do œwiêtoœci swoich sióstr i braci. Ciê¿ki kamieñ m³yñski zawieszony na szyi winowajcy jest
kar¹ a równie¿ obrazem wielkoœci z³a
jakie mo¿e wyrz¹dziæ zasiane zgorszenie, szczególnie wœród tych najm³odszych i najbardziej bezradnych.
Uczniowie znaj¹ ju¿ modlitwê Ojcze Nasz, ale nie powinni zatrzymaæ
siê tylko na jej odmawianiu, lecz wyraziæ j¹ swoim ¿yciem, przebaczaj¹c
sobie wzajemnie bez stawiania ograniczeñ. Bóg bêd¹c dla cz³owieka ³askawy i mi³osierny, ¿¹da podobnej postawy od ludzi. Ju¿ w Starym
Testamencie, oprócz wielu wezwañ do
sprawiedliwoœci, znajdujemy tak¿e zakaz zemsty wobec swoich bliskich i zakaz pamiêtania o urazach.
(Kp³ 19, 17-18). W ksiêdze Syracha
czytamy, ¿e cz³owiek, któremu Bóg odpuœci³ grzechy powinien sam darowaæ
winê swoim bliŸnim. (Syr. 27,1-4). Natomiast ca³y Nowy Testament jest prze-

si¹kniêty tematem przebaczenia, które wyrasta z mi³oœci Boga; a¿ po ofiarê
krzy¿ow¹ Jezusa i z nawrócenia skruszonego cz³owieka.
Meditatio (Spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego).
Ojciec k³amstwa, szatan usi³uje
zbudowaæ na œwiecie swoje królestwo
k³amstwa i z³a. Z tego powodu ka¿dy
cz³owiek wczeœniej czy póŸniej spotyka siê z zak³amaniem i zgorszeniem.
W dzisiejszych czasach œrodki spo³ecznego przekazu daj¹ mo¿liwoœæ masowego deprawowania ludzi, czyli wprowadzania ich w spiralê grzechu. Upadek
moralnoœci w ka¿dym wymiarze niszczy nie tylko pojedynczego cz³owieka
ale tak¿e delikatn¹ tkankê spo³eczn¹,
gdzie ofiarami najczêœciej s¹ najs³absi
a poœród nich dzieci. Zanikanie wiêzów
mi³oœci pomiêdzy rodzicami i wynikaj¹ce z tego k³ótnie, oskar¿enia, wzrastaj¹ca nienawiœæ, zdrady a w konsekwencji rozwód s¹ powa¿nym zgorszeniem
i dramatem dla dzieci które potrzebuj¹
ciep³a, pokoju i bezpieczeñstwa. Powsta³e przy tym duchowe i psychiczne
zranienia zaburzaj¹ naturalny rozwój
dziecka i rzutuj¹ na jego przysz³e ¿yciowe wybory i mo¿liwoœæ u³o¿enia szczêœliwego ¿ycia rodzinnego. Wspomniane wczeœniej œrodki spo³ecznego
przekazu w rêkach ludzi z³ych i nieodpowiedzialnych mog¹ byæ groŸnym narzêdziem zaburzaj¹cym porz¹dek moralny ustanowiony przez Boga Stwórcê,
dlatego korzystaj¹c z nich pamiêtajmy
o zasadzie podanej przez œw. Paw³a
„Wszystko mi wolno,ale nie wszystko
przynosi korzyœæ. Wszystko mi wolno,
ale ja niczemu nie oddam siê w niewolê”(1 Kor 6,12).
W odczuciu ludzkim z³o domaga
siê kary, krzywda jej naprawienia. Sprawiedliwoœæ w kontaktach z bliŸnimi jest
rzecz¹ wa¿n¹, lecz wa¿niejsza jest mi³oœæ i mi³osierdzie. Skoro dobry Bóg
w swoim mi³osierdziu daruje skruszonym wszystkie grzechy i przewinienia,

to my równie¿ musimy byæ otwarci na
przebaczenie z mi³oœci¹. Najlepiej gdyby doznane krzywdy uleg³y zapomnieniu, jak przedstawi³ to protestancki
duchowny Henry Ward Beecher: „ka¿dy cz³owiek powinien posiadaæ sporych rozmiarów <cmentarz> na którym
bêdzie <grzebaæ> winy swoich przyjació³.” Czy mój <cmentarz> jest dostatecznie du¿y? Czy zieje pustk¹?
Oratio/Contemplatio (Zwrócenie
siê do Boga i czas bycia z Bogiem
sam na sam)
Dzieci nie dajcie siê zwieœæ nikomu; ten kto postêpuje sprawiedliwie
jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy jest dzieckiem
diab³a, poniewa¿ diabe³ trwa w grzechu od pocz¹tku. (1J 3,7-8).
Panie Jezu, twój uczeñ Jan dostrzeg³
niebezpieczeñstwo p³yn¹ce ze strony
z³ych ludzi s³uchaj¹cych podszeptów
szatana i z trosk¹ ostrzega pierwsz¹
wspólnotê przed ich zgubnym wp³ywem. Obecnie ¿yjemy w œwiecie, gdzie
z³o w postaci zgorszenia, mo¿na powiedzieæ osi¹ga apogeum swoich mo¿liwoœci. Twój Koœció³ Panie, podzielony
i os³abiony poprzez wczeœniejsze herezje a szczególnie twoi wierni, s¹ nieustannie poddawani próbie zgorszenia.
Dzieje siê to na ró¿nych polach. Filozofia, polityka i inne nauki spo³eczne przy
pomocy potê¿nych mas mediów s¹
wykorzystywane do zmiany moralnoœci
i obyczajowoœci. Jednak pomni Twojej
obietnicy ; Ufajcie, Jam zwyciê¿y³
œwiat, usilnie prosimy Ciê o pomoc
w zmienianiu oblicza tego œwiata. A ka¿dy z braci ok³amanych i zagubionych,
który pragnie powróciæ do jednoœci
z Bogiem musi byæ otoczony nasz¹ modlitw¹, ¿yczliwoœci¹ i przebaczeniem,
szczególnie w tym wyj¹tkowym czasie,
gdy w noc betlejemsk¹ Bo¿y Syn zstêpuje na ziemiê i niesie pokój wszystkim
ludziom dobrej woli.
Adam Zubik, Grupa Biblijna
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Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego 2018 i Œwiêto Chrztu Pañskiego –
Og³oszenia duszpasterskie 07.01.2018.
1. Dziœ Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego – Trzech Króli. W czasie ka¿dej Mszy œwiêtej b³ogos³awimy kredê i kadzid³o. Chrzeœcijañski obyczaj
ka¿e w tym dniu wypisaæ na drzwiach
naszych domów inicja³y imion Trzech
Mêdrców: KACPER + MELCHIOR +
BALTAZAR - K + M + B = 2018.
2. Dziœ o godzinie 14.15 wychodzimy procesjonalnie z naszego koœcio³a
i udajemy siê prosto na Plac Harcerski. W miarê mo¿liwoœci idziemy
w strojach. Prosimy, aby jak najwiêcej
by³o strojów koloru niebieskiego, np.
same chusty, które rozdajemy ka¿demu, kto zechce oraz korony. Zwracamy siê do dzieci przedszkolnych, do
ich rodziców, aby dzieci by³y poprzebierane najlepiej jak anio³ki, aby poprzedza³y ca³y orszak. Zapraszamy
m³odzie¿ gimnazjaln¹ i m³odzie¿ szkó³
œrednich. Zapraszamy wszystkie grupy parafialne, aby przewodzi³y orsza-

kowi. Trzeba tak¿e siê poprzebieraæ,
o ile to tylko mo¿liwe. Mog¹ to byæ
stroje regionalne, taneczne, ludowe.
Niech ka¿dy czuje siê zaproszony i do³¹czy do orszaku. W czasie pochodu
œpiewamy kolêdy. Niech nasze miasto ¿yje Bo¿ym Narodzeniem. Na Rynku odbêdzie siê pok³on Mêdrców ze
Wschodu. Bêd¹ tam zwierzêta i ciep³y posi³ek dla chêtnych. B¹dŸmy
w tym dniu Królami, którzy przychodz¹, aby oddaæ pok³on Panu.
3. Wraz z jutrzejsz¹ (dzisiejsz¹) niedziel¹ koñczymy w liturgii Okres Bo¿ego Narodzenia, chocia¿ kolêdy œpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
4. Jutro o godzinie 17.00 nabo¿eñstwo ró¿añcowe i zmiana tajemnic ró¿añcowych. Zapraszamy
wszystkie Ró¿e.
5. Sk³adka z dzisiejszej Uroczystoœci przeznaczona jest na misje, zaœ
sk³adka z jutrzejszej niedzieli na Se-

minarium Duchowne w Przemyœlu.
Wszystkim Ofiarodawcom sk³adamy
szczere podziêkowania.
6. Podajemy plan kolêdy na najbli¿szy tydzieñ:
8 stycznia – poniedzia³ek: u. Mickiewicza, ul. Sobieskiego, numery 1-16;
9 stycznia – wtorek: ul. Sobieskiego,
pozosta³e numery;
10 stycznia – œroda: ul. Emilii Plater, ul.
Parkowa, ul. Mniszek – Tchórznickiego, u. ¯wirki i Wigury, ul. Szopena, ul.
Traugutta, ul. Zacisze;
11 stycznia – czwartek: ul. II Pu³ku Strzelców Podhalañskich, ul. Cerkiewna;
12 stycznia – pi¹tek: ul. Zamkowa, ul.
Berka Joselewicza;
13 stycznia – sobota: ul. Kopernika,
bloki 4 i 10.
Codziennie kolêdê zaczynamy o godzinie 16, a w sobotê od godziny 9.30.

INTENCJE MSZALNE 08-14.01.2018
08.01.2018 PONIEDZIA£EK
6.30 + Marek Kabala
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 1. + Miko³aj Sabat i + Ludwika
Sabat
2. + Jan Banach – int. od rodziny Joñców
18.00 1. + Ryszard Kobylarczyk
2. + Józefa (f), + Jan, + Rafa³ Szymaszek i ++ z rodziny
09.01.2018 WTOREK
6.30 + Marek Kabala
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 + Józef Biega i + Karolina Biega
18.00 1. + Edward Drwiêga
2. + Ks. Tomasz Grzywna
10.01.2018 ŒRODA
6.30 1. + Marek Kabala
2. + Helena w 20 rocz. œmierci i + W³adys³aw w 17 rocz. œmierci
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 + Ryszard Kobylarczyk
18.00 1. + Maria Lewek – int. od nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr
1 w Sanoku

2. + Maria Hiloñska w 7 rocz. œmierci
11.01.2018 CZWARTEK
6.30 + Jadwiga i + Micha³ Chodokowscy
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 1. + Jan Kafara – int. od Dyrekcji
i nauczycieli Szko³y Podstawowej
w Kostarowcach
2. + Jan Banach – int. od rodziny Kucharskich
18.00 1. + Ryszard Kobylarczyk
2. Dziêkczynna w 50 rocznicê urodzin
Barbary z proœb¹ o dalsze B³ogos³awieñstwo Bo¿e
12.01.2018 PI¥TEK
6.30 Dziêkczynna za udan¹ operacjê Janiny z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo
i potrzebne ³aski dla niej – int. od mê¿a
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 1. + Maria Lewek – int. od nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr
1 w Sanoku
2. + Jan Banach – int. od wychowawczyni, rodziców i uczniów klasy I ze

Szko³y Podstawowej w Niebieszczanach
18.00 1. + Ryszard Kobylarczyk
2. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Zofii podczas zabiegu oka
13.01.2018 SOBOTA
6.30 + Marian, + Waleria, +Aniela, + Józef
7.00 + Maria Benedyk (greg.)
7.30 + Ryszard Kobylarczyk
18.00 1. Dziêkczynna w 40 rocz. œlubu
Haliny i Krzysztofa z proœb¹ o dalsze
³aski dla rodziny
2. + Irena Matysik – int. od s¹siadów z klatki
14.01.2018 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Ryszard Kobylarczyk
9.30 + Maria Benedyk (greg.)
11.00 ++ z rodzin Jadczyszynów, Sobczyków i Zieliñskich
12.30 + Ewa Klimkowska w 3 rocz.
œmierci
16.00 + Zija Mario w 6 rocz. œmierci
18.00 + Maria Lewek – int. od nauczycieli
i pracowników Gimnazjum nr 1 w Sanoku
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