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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ OBJAWIENIA BOŻEGO 

Iz 60, 1-6; Ps 72, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 3; Mt 2, 1-12; 

    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 Wschodzie i przybyliśmy oddać 
Mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. zebrał więc 
wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wy-
pytywał 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, Izra-
ela». Wtedy Herod przywołał potajemnie mędr- 

ców 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 wi-
dzieli na Wschodzie, postępowała 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; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 
nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z po-
wrotem do swojego kraju. 

KOMENTARZ 
       W tych mędrcach ze wschodu jest coś, 
co zachwyca. Oni musieli iść w ciemno, 
nie mając zielonego pojęcia, co się będzie 
działo. Mało tego, zanim odnaleźli Jezusa, 
najpierw musieli sami odkryć gwiazdę, 
która ich do Niego zaprowadziła. Owa 
gwiazda musiała być czymś naprawdę 
ważnym dla nich, skoro odważyli się za 
nią pójść. Myślę, że ich decyzja podążania 
za gwiazdą mogła być nawet wyśmiana 
przez innych, dla których było to czymś 
irracjonalnym. Można powiedzieć, że Ci 
mędrcy mieli odwagę, aby przyjąć to, co 
zobaczyli. Oni nie mieli gotowego planu 
na to, jak się zachować, gdy coś szczegól-
nego zobaczą, tylko byli tymi, którzy 
przyszli, zobaczyli małe Dziecię, Maryję,  

Józefa w zwykłym, szarym pomieszcze-
niu. Wchodząc tam Oni odkrywają Kogoś 
wielkiego. I gdy Go przyjmują, równocze-
śnie oddają Mu pokłon. Każde nasze zde-
cydowanie na Mszę Św. jest podykto-
wane odwagą, która pozwala nam na Nią 
iść. Odkrywamy w sobie pragnienie, żeby 
pójść i uczestniczyć w liturgii, pokonując 
czasem mnóstwo trudności, ale też dla 
niektórych z pewnym ryzykiem wyśmia-
nia. Mimo to mamy odwagę na to, co pod-
czas Mszy Św. się wydarzy pomimo, żad-
nej korzyści materialnej poza otrzyma-
niem kredy. Jednak to piękno, obecne 
podczas Mszy Św. i to, które dokonało się 
w małej stajence, jest zawsze na pewno 
odkryciem, które nas przemienia. Ks. Wojciech 
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DLA KOGO? 
      Jedno z opowiadań żydowskich mówi o mądrym rabinie bojącym się Boga. Pewnego wieczoru, pod dniu 
spędzonym nad księgą starych proroctw, rabin postanowił wyjść na ulicę i odprężyć się w czasie przechadzki. 
Idąc powoli drogą leżącą na uboczu, spotkał pewnego stróża, który długimi i zdecydowanymi krokami cho-
dził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości. Dla kogo tak chodzisz? – spytał zaciekawiony 
rabin. Stróż wymienił nazwisko swego pana. Potem zapytał: A ty dla kogo chodzisz? To pytanie głęboko 
zapadło w serce rabina. A ty, dla kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone są wszystkie kroki i niepokoje 
twego dnia? Dla kogo żyjesz? Żyć można tylko dla kogoś. Dzisiaj przy każdym kroku powtórz Jego imię. 
Przekonasz się, że nigdy dotąd twój dzień nie był tak łatwy do przeżycia.                                            B. Ferrero 

BOŻA APTECZKA  
     O wiele trudniejsze niż prześladowanie 
chrześcijaństwa będzie to, że straci ono swój 
blask, stając się systemem martwych rytua-
łów, a wielu chrześcijan odejdzie od wiary w 
stronę martwych praktyk. Byłem dzieckiem, 
kiedy zobaczyłem coś, co mnie zaskoczyło: 

wziąłem liść brzozy do ręki. Ze zdumieniem 
spostrzegłem, że małe żyłki na małym listku 
przypominają gałęzie, a zielone blaszki do 
złudzenia są podobne do tysięcy liści na drze-
wie. Pomyślałem, że to nie przypadek, że naj-
mniejszy listek z brzozy jest jakąś miniatu-
rową mapą całego drzewa. Potem sięgnąłem 
po liść innego drzewa i znowu zdumiałem się, 
że kształtem przypomina właśnie ten gatunek 
drzewa. Z nauki biologii przypomniałem so-
bie, że każda ludzka komórka nerwowa wy-
gląda jak drzewo. Stąd już mi było blisko do 
opowieści biblijnej o drzewie poznania złego i 
dobrego, i tego wszystkiego, co było napisane 
o Adamie i Ewie, którzy oderwali owoc od 
drzewa. Z różnych mitów pozachrześcijań-
skich wiedziałem, że większość ludów wyob-
rażała sobie świat jako kosmiczne drzewo. 
Owoc oderwany od drzewa  to może po pro- 
Stu człowiek oderwany od drzewa, wytrącony 

ze struktury zaplanowanej przez Boga! Jest 
naznaczony koniec tego świata, w którym doj-
rzewamy do zaowocowania w świecie przy-
szłym. Zanim jednak to nastąpi, Jezus zapo-
wiada bardzo trudny okres ucisku, który bę-
dzie bezpośrednio poprzedzał ostateczne 

przyjście i osądzenie świata. Po raz pierwszy 
przyszedł i został osądzony przez nas, po raz 
drugi przyjedzie jako sądzący nas wszystkich. 
Każda minuta decyduje o wieczności. Każde 
„teraz” tworzy nasze „na wieki wieków”.  Na-
stąpi „zaćmienie słońca, brak blasku księżyca 
i strącone gwiazdy oraz wstrząśnięte moce 
nieba”. Biblia sugeruje, że o wiele trudniejsze 
niż prześladowanie chrześcijaństwa będzie to, 
że straci ono swój blask, swoją żywotność du-
chową, stając się systemem martwych rytua-
łów, a wielu chrześcijan odejdzie od wiary w 
stronę martwych praktyk lub zupełnie opuści 
mury świątyń.  Nie wtedy chrześcijaństwo 
przeżywać będzie najgorsze chwile, gdy bę-
dzie za nie groziła śmierć, lecz gdy będzie się 
wydawało, że nie da się w nim żyć.  Po zna-
kach możemy się domyśleć, czy to już są  
chwile ostatnie z ostatnich. 

A. Pelanowski 

         MYŚL NA TYDZIEŃ  
 

 

http://dobre-slowa.blogspot.com/search/label/Ks.%20Mieczys%C5%82aw%20%C5%81usiak%20SJ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego – tzw. Święto Trzech Króli; 

2. W kościele błogosławimy kredę, którą na 
drzwiach naszych domostw kreślimy litery 
C+M+B, czyli Christus mansionem benedi-
cat, co znaczy Chrystus błogosławi dom 
(mieszkanie). Oznaczając w ten sposób 
drzwi naszych domów, dajemy świadectwo 
naszej wiary wobec innych ludzi. 

3. Ofiary złożone dzisiaj na tacę, które zostaną 
przeznaczone na Fundusz Misyjny. 

4. W niedzielę (13 I) zapraszamy na Nabożeń-
stwo Fatimskie. Program: 

• od 15.00 do 17.30 Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w Kaplicy MBF o 
17.30 Różaniec z rozważaniami 

• 18.00 Msza święta pod przewod-
nictwem ks. kan. dra Krzysztofa Kinow-
skiego, rektora Gdańskiego Seminarium 
Duchownego 

5. Msze święte w tym tygodniu: 

• W intencji dobroczyńców, podo-
piecznych i wolontariuszy Parafialnego Ze-
społu Caritas - w poniedziałek (7 I) o godz. 
18.00. Po Mszy świętej spotkanie w sali pa-
rafialnej; 

• Zbiorowa za zmarłych w czwartek 
(10 I) o godz. 18.00. Intencje można składać 
w zarystii; 

• Dla chorych i ich rodzin w sobotę 
(12 XII) o godz. 10.00. Po Mszy Świętej spo-
tkanie w sali parafialnej; 

6. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sa-
kramentu z uwielbieniem w poniedziałek (7 
I) na godz. 20.00 do kaplicy MBF. 

7. Zapraszamy wszystkich, zwłaszcza dzieci 
na wspólne kolędowanie przy żłóbku w 
przyszłą niedzielę (13 I) o godz. 15.30. Kolę-
dowanie poprowadzi parafialny zespół mu-
zyczny. 

8. Plan wizyty duszpasterskiej, tzw. kolędy, na 
najbliższe dni: 

• Niedziela, 6 I  Leszka Bia-
łego, Kupały, Pomorska domki, Rzepichy  

• Poniedziałek, 7 I Pomorska 
16ABCD 

• Wtorek, 8 I Pomorska 16EF, Po-
morska 14AB 

• Środa, 9 I Pomorska 14CDEFG 
 

• Czwartek, 10 I Pomorska 13ABCDE 

• Piątek, 11 I Pomorska 13FG, Po-
morska 15AB 

• Sobota, 12 I Subisława 21AB, Su-
bisława 23ABC 

Przypominamy, że do tego roku zmienia się 
organizacja wizyt duszpasterskich. Mini-
stranci nie będą już zapowiadać kolędy dzień 
wcześniej. Chęć przyjęcia księdza z wizytą 
duszpasterską będzie można wyrazić po każ-
dej Mszy Świętej przy wychodzeniu z ko-
ścioła oraz w zakrystii podając ulicę oraz nu-
mer bloku, klatki i mieszkania.  
Prosimy osoby mieszkające przy ul. Pomor-
skiej 16, 15, 14 13, Subisława 21 oraz Subi-
sława 23 ABC, aby po zakończeniu Mszy 
świętej, przy wychodzeniu z kościoła podejść 
do stolików i podać ulicę oraz numer bloku, 
klatki i mieszkania. Kapłani odwiedzą te 
domy wg podanego wcześniej planu. 
Plan kolęd dostępny jest również na stronie 
parafialnej. 

9. Z racji wizyt duszpasterskich w styczniu: 

• spowiedź święta w dni powszednie pod-
czas Mszy Świętej o godz. 7.00 i 15 min przed 
wieczorną Mszą Świętą; 

• biuro parafialne czynne od poniedziałku 
do piątku po Mszy świętej wieczornej w za-
krystii, a w sobotę (poza I sobotą miesiąca) 
od 9.30 do 11.00. 

10. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę 
(9 XII) zostaną przeznaczone na cele inwe-
stycyjne.  

11. Po Mszy świętej do nabycia: Gość Nie-
dzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave 
Maria, nowy numer dwumiesięcznik bi-
blijny Galilea. 

12. Jest już dostępny najnowszy numer mie-
sięcznika u Pani Fatimskiej. Naszą gazetkę 
parafialną można nabyć u ministrantów 
przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii. 
Cena czasopisma to minimum 2 zł. Serdecz-
nie zapraszamy do zakupu. 

13. Naszych drogich zmarłych, Ks. Jerzego, bu-
downiczych i dobrodziejów naszego ko-
ścioła, śp. Antoniego Rojek (l. 74) z ul. Po-
morskiej, Ewę Filasiak-Śmiglak (l. 73) z ul 
Subisława, których pożegnaliśmy w minio-
nym tygodniu. Dobry Jezu a nasz Panie… 
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                     INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 † Teresa Grędzińska (zmarła z III Róży) 

8.00 
1) † Alfons Kreft w miesiąc po śmierci 
2) † Bronisława (1. Msza święta gregoriańska) 

18.00 W intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas 

WTOREK, 8 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 
1) † Rodzice: Lucyna i Czesław Dzwonkowscy oraz Wacław 
2) † Bronisława (2. Msza święta gregoriańska) 

8.00 † Emil Gazda w miesiąc po pogrzebie 

18.00 † Zenobiusz i Zofia 

ŚRODA, 9 STYCZNIA 2019 R. 

7.00  

8.00 † Bronisława (3. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Zmarli z rodziny Mierzejewskich i Stolarskich 

CZWARTEK, 10 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 † Ewa i Janina 

8.00 
1) † Józef Żywicki w 3. rocznicę śmierci 
2) † Bronisława (4. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Msza Święta zbiorowa za zmarłych 

PIĄTEK, 11 STYCZNIA 2019 R. 

7.00  

8.00 † Bronisława (5. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Irena Grebasz w 9. rocznicę śmierci, Janusz, Stanisław 

SOBOTA, 12 STYCZNIA 2019 R. 

7.00 O zdrowie, dary Ducha Świętego, wszelkie potrzebne łaski dla Marcina w dniu 40. urodzin 

8.00 
1) † Józef Stybor w miesiąc po pogrzebie 
2) † Bronisława (6. Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Małgosia w 34. rocznicę śmierci 

NIEDZIELA, 13 STYCZNIA 2019 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – DZIEŃ FATIMSKI 

6.30 † Rodzice: Teodozja, Mieczysław, brat Jerzy, bratowa Henrieta 

8.00 † Anna w 19. rocznicę śmierci, Rozalia, Leon, Jan 

9.30 † Marian Laskowski w 18. rocznicę śmierci, rodzice: Agnieszka i Anastazy 

11.00 
† Marian Nowopolski w 10. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo z obu stron, za dusze w 
Czyśćcu cierpiące 

12.30 † Stanisław w 30. rocznicę śmierci, Honorata, Józef, Czesława (k), Janusz, Barbara 

14.00 † Genowefa w 23. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

18.00 
1) Za parafian 
2) † Bernard, Stefania i dziadkowie z obu stron 
3) † Bronisława (7. Msza święta gregoriańska) 

19.30 † Hanna Naczke oraz rodzice z obu stron 
 


