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Niedziela: 06.01.2013 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

8.00  

9.30 + Edward Januszkiewicz (34 rocz. śm.) 

11.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla Doroty i Pawła w 34 rocz. ślubu 

12.30 za parafian 

19.00  

Poniedziałek: 07.01.2013  r.  

8.00  

Wtorek: 08.01.2013 r.- 

8.00  

Środa: 09.01.2013 r.  

8.00  

Czwartek: 10.01.2013 r. 

8.00  

Piątek: 11.01.2013 r. 

8.00  

Sobota: 12.01.2013 r.  

8.00  

Niedziela: 13.01.2013 r.  

8.00  

9.30  

11.00  

12.30  

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 1/2013  

Objawienie Pańskie - Trzej Królowie 

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na 

Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził 

Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako 

uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na 

Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie 

od Bożego Narodzenia). W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat 

pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich 

przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność 

zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty 

liturgii dzisiejszego dnia. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i 

kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcie-

lonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać 

imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: „(Niech) 

Chrystus mieszkanie błogosławi” - po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwy-

kle dodajemy jeszcze aktualny rok. Król Jan Kazimierz miał zwyczaj, że w uroczy-

stość Objawienia Pańskiego składał na ołtarzu jako ofiarę wszystkie monety bite w 

roku ubiegłym. Święconym złotem dotykano całej szyi, by uchronić ją od choroby. 

Kadzidłem okadzano domy i nawet obory, a w nich chore zwierzęta. Przy każdym 

kościele stały od świtu stragany, na których sprzedawano kadzidło i kredę. Mirra to 

żywica drzewa Commiphore, a kadzidło - to żywica z różnych drzew, z domieszką 

aromatów wszystkich ziół. Drzew wonnych, balsamów jest ponad 10 gatunków. Ro-

sną głównie w Afryce (Somalia i Etiopia) i w Arabii Saudyjskiej. W dawnej Polsce w 

domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z 

migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpie-

wem kolęd, otrzymując od gospodyni "szczodraki", czyli rogale. Śpiewało się kolędy 

o Trzech Królach. Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano tak dalece 

za święty, że nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac, jak np.: młocki, miele-

nia ziarna na żarnach; kobiety nawet przerywały przędzenie.  
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Liturgia słowa - Uroczystość Objawienia Pańskiego 

I czytanie (Iz 60,1-6) Powstań! Świeć, 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 Pod-
nieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi sy-
nowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i 
promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną 
bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość 
wielbłądów - dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, 
zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.  

II czytanie (Ef 3,2-3a.5-6) Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga 
łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi zosta-
ła ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich po-
koleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego aposto-
łom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłon-
kami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewan-
gelię.  

Ewangelia (Mt 2, 1-12) Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za pa-
nowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i py-
tali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego 
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał 
król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Me-
sjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: 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 wypytał ich dokład-
nie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie 
się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, 
abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszy-
li w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skar-
by, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie na-
kaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 06.01.2013 r. 

1. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska. Dziękujemy za dotychczasowe  

serdeczne przyjęcie i wspólną modlitwę. Kolęda od poniedziałku do piątku rozpoczy-

nać się będzie o godz. 1600, a w sobotę o godz. 1500 Dzień prędzej kolędę zapowiadać 

będą ministranci. Zadbajmy o chrześcijański wymiar kolędy. Wspólna modlitwa 

niech będzie prośbą do Boga o błogosławieństwo dla rodziny. Porządek kolędy  

w tygodniu od 7 do 12 stycznia 2013 r.: 7 stycznia (poniedziałek) – ulica Miodowa: 

Osiedle Miodowe I, Osiedle Miodowe II, Osiedle Gubałówka nr 119 - 119f i 121 – 

121e; 8 stycznia (wtorek) - ulica: Andersena; Bajkowa; Guliwera; Miodowa - Osie-

dle Gubałówka nr 125; Nektarowa; Osowska Pod Urwiskiem; Sezamkowa; 9 stycz-

nia (środa) - ulica: Obłoków nr: 1,2, 3, 4,6,8, 36,38,40,43,45,47; 10 stycznia 

(czwartek) - ulica: Obłoków nr: 7 – 33, 10 – 32, 49 – 59, 65; 11 stycznia (piątek) - 

ulica: Chmurna; Niebiańska; 12 stycznia (sobota) - ul. Chłodna; Chorzowska; Mal-

wowa, Toskańska. Terminarz kolędy dostępny jest na parafialnej stronie internetowej 

2. Przez okres kolędy Msza św. w dzień powszedni będzie odprawiana o godz. 800, a 

biuro parafialne będzie nieczynne. Wszelkie ważne sprawy proszę zgłaszać  

bezpośrednio do księdza. 

3. Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 930.  

4. Zapraszamy na Jasełka wystawione przez dzieci z naszej parafii dzisiaj podczas 

Mszy św. o godz. 1230 oraz zachęcamy do rodzinnego kolędowania w kościele dzisiaj 

o godz. 1800 przed Mszą św. wieczorną. Kolędować będziemy razem z Nauczyciel-

skim Chórem Żeńskim Primo Vere pod batutą ks. kan. dr. Zbigniewa Woźniaka. 

5. Dzisiejszej niedzieli po Mszach św. zbierane są datki na obiady dla dzieci  

i młodzieży z naszej parafii oraz na rzecz misji i misjonarzy. 

6. Za tydzień w niedzielę, 13 stycznia 2013 r., po Mszy św. o godz. 1230 gościć  

będziemy z koncertem kolęd Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Zespołu Szkół Kolejo-

wych w Szczecinie, którą prowadzi Pani Aneta Ostafin-Mirosz. Po koncercie będzie 

można dobrowolnymi datkami wesprzeć młodzież, która zbiera fundusze na potrzeby 

Orkiestry. Zapraszamy serdecznie. 

7. Za tydzień taca ze Mszy świętych niedzielnych przeznaczona jest na potrzeby  

inwestycyjne parafii – zaadoptowanie wejścia głównego do kościoła. Również ofiary 

złożone podczas kolędy po części przeznaczone będą na powyższą inwestycję. Istnie-

je również możliwość ofiarowania 1% z podatku na potrzeby parafii. Więcej infor-

macji na ten temat znajdziemy na parafialnej stronie internetowej i na ulotkach, które 

podczas kolędy m.in. rozdawać będą księża. Za wszelką dotychczasową pomoc  

i zrozumienie dziękuję. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


