
 Początek roku wiąże się często z jakimiś postanowieniami, z próbami podjęcia 
jakichś wyzwań, zobowiązań, prób... Często traktujemy czas przełomu roku jako dobry 
moment na zmianę czegoś w naszym życiu.
 Co mówi nam słowo Boże w pierwszą niedzielę Nowego Roku 2016? „Na począt-
ku było Słowo (...). A Słowo stało się ciałem (...)”. Każdy podjęty przez nas trud ma sens 
tylko wówczas, gdy podejmiemy go wraz z Bogiem, oddając Mu to wszystko w wielkiej uf-
ności. Dane przez nas słowo nie stanie się rzeczywistością, jeśli nie będzie miało solidnego 
oparcia. A to jest nam w stanie dać Bóg, który jest prawdziwą Opoką.
 „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. To zdanie przetłumaczone 
dosłownie z języka greckiego brzmiałoby tak: „A Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot 
wśród nas”. Po łacinie „namiot” to „tabernaculum”. Tym słowem określa się też jeden z ele-
mentów wyposażenia kościoła, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament. Słowo, 
które stało się Ciałem, rozbiło namiot w każdej katolickiej świątyni.
 Słowo staje się Ciałem podczas każdej Eucharystii i daje się nam w Komunii 
Świętej. Słowo pragnie jednak czegoś więcej – by każde ludzkie serce stało się namiotem, 
w którym będzie mogło zamieszkać. Naśladując Jezusa w Jego miłości, sami staniemy się 
tabernakulum, czyli namiotem, w którym mieszka Jezus, Bóg bliski człowiekowi. I dopiero 
wtedy każde dane przez nas słowo ma szansę stać się rzeczywistością.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA II NIEDZIELĘ PO BOŻYM NARODZENIU
Syr 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6,15-18; J 1,1-18 

 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, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a świa-
tłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przy-
szedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli 
przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przy-
chodzi.
 Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie po-
znał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. (...) A Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jedno-
rodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Z KALENDARZA LITURGICZNEGO
OBJAWIENIE PAŃSKIE - TRZEJ KRÓLOWIE

6 stycznia

Kim byli Trzej Królowie i czy było ich trzech?

 Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w 
Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2,1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, 
wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstar-
szych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli 
gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała 
się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebez-
pieczną podróż do Jerozolimy.
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził 
się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5,1) kapłani jako 
miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Od-
najdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wska-
zówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Ko-
ściół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia 
obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie po-
szerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajem-
nicy 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 rodzi-
nę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach 
przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia ak-
centują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii 
dzisiejszego dnia.
Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spoty-
kamy się w Starym Testamencie (Kpł 19,21; 20,6; 2 Krn 33,6; Dn 1,20; 2,2.10.27; 
4,4; 5,7.11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, 
przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez 
Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów 
Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jor-
danu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził 
z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: „Królowie 
Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą 
Mu pokłon wszyscy królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby”. Przez 
królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego 
tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszech-
nie przedstawia ikonografia.
Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale 
przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: „Zaleje cię mnogość wielbłądów, droma-
dery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło” 
(Iz 60,6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do 
najkosztowniejszych darów.
Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzym-
skich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków 
i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła 
stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spo-
tykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku 
VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijań-
skich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Mel-
chior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie Jowisza i Sa-
turna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero 
w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się jednak o 7 lat - Jezus 
faktycznie urodził się w 7 roku przed naszą erą). Inni przypuszczają, że była to 
kometa Halleya, która także w owym czasie się ukazała. Jednak z całego opi-
su Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła Ma-
gów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła też nad miejscem, w którym 
mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę wi-
dzieli także inni ludzie.
Żydzi przebywali na Wschodzie, w Babilonii i Persji, przez wiele lat w niewo-
li (606-538). Znane więc mogło być Magom proroctwo Balaama: „Wschodzi 
gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło” (Lb 24,17). U ludów Wschodu 
było powszechnym wówczas przekonaniem, że każdy człowiek ma swoją gwiaz-
dę.



Kiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu Go 
w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do 
dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał co 
najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Magowie nie zastali Jezusa w 
stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem” (Mt 2,11). 
Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed Nim na twarz 
i oddali Mu pokłon”. Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami 
albo w świątyni przed bóstwami. Magowie byli przekonani, że Dziecię jest przy-
szłym królem Izraela.
Według podania, które jednak trudno potwierdzić historycznie, Magowie mieli 
powrócić do swojej krainy, a kiedy jeden z Apostołów głosił tam Ewangelię, mie-
li przyjąć chrzest. Legenda głosi, że nawet zostali wyświęceni na biskupów i mie-
li ponieść śmierć męczeńską. Pobożność średniowieczna, która chciała posiadać 
relikwie po świętych i pilnie je zbierała, głosi, że ciała Trzech Magów miały znaj-
dować się w mieście Savah (Seuva). Marco Polo w podróży na Daleki Wschód 
(wiek XIII) pisze w swym pamiętniku: „Jest w Persji miasto Savah, z którego 
wyszli trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi Chrystusowi. 
W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali 
złożeni Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane cało tak, że na-
wet można oglądać ich włosy i brody”.
Identyczny opis zostawił także bł. Oderyk z Pordenone w roku 1320. Jednak 
legenda z wieku XII głosi, że w wieku VI relikwie Trzech Magów miał otrzymać 
od cesarza z Konstantynopola biskup Mediolanu, św. Eustorgiusz. Do Konstan-
tynopola zaś miała je przewieźć św. Helena cesarzowa. W roku 1164 Fryderyk 
I Barbarossa po zajęciu Mediolanu za poradą biskupa Rajnolda z Daszel zabrał 
je z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele św. Piotra. Do dziś w 
katedrze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje się relikwiarz Trzech Króli, 
arcydzieło sztuki złotniczej.
Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą ozna-
czamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna 
Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędr-
ców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus 
mieszkanie błogosławi - po łacinie:

CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Źródła: brewiarz.pl, opoka.org.pl

INTENCJE MSZALNE
4-10 stycznia 2016

PONIEDZIAŁEK  4 stycznia 2016 r.
8.00 + Bonifacy Narloch (3. r. śm.)
18.00 W intencji Caritas



WTOREK   5 stycznia 2016 r.
8.00 + Sylwester Losko (m-c po pogrzebie)
18.00 ++ Stefania Bekowska (6. r. śm.) oraz rodzice: Maria i Józef

ŚRODA    6 stycznia 2016 r.
8.00 + Tata Marian (8. r. śm.)
9.30 ++ Alfons (7. r. śm.), Bolesława (ona) oraz dziadkowie i chrzestni z ob. stron
11.00 + Telesfor Czerwonka (22. r. śm.)

12.30 1) + Adolfina Kabat (2. r. śm.)
2) ++ Zdzisław (9. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

18.00 ++ Zenobiusz i Zofia
19.30 + Agnieszka Pacholczyk (m-c po pogrzebie)

CZWARTEK    7 stycznia 2016 r.
7.00 ++ Teodozja, Mieczysław, Henrieta i Jerzy
16.00 O powołania kapłańskie

18.00 Dziękczynna z prośbą o łaskę pokory, pokoju, siły, wytrwałości, zdrowia i dobrych 
decyzji dla Krzysztofa

PIĄTEK  8 stycznia 2016 r.
7.00 Dziękczynna w intencji Teresy i Kajetana za łaski zdrowia z prośbą o dalszą opiekę MBF

18.00 + Jan Krzysztoń

SOBOTA  9 stycznia 2016  r.

8.00 1) ++ Jan, Anna, Leon i Benedykta (ona)
2) ++ Antoni (2. r. śm.) oraz rodzice i bracia

18.00 ++ Anna Kozłowska (15. r. śm.) oraz Jan, Stanisław, Józef i Henryk Kozłowscy

NIEDZIELA   10 stycznia 2016 r.          
6.30 ++ Ewa i Janina

8.00
O potrzebne łaski, dary Ducha Św. w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej die-
cezji, kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte 
powołania kapłańskie i zakonne

9.30 Dziękczynna za 65 lat życia z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie dla Tade-
usza z prośbą o opiekę Bożą nad rodziną

11.00 ++ Genowefa (20. r. śm.) oraz Eugeniusz i Regina
12.30 O Boże błog., zdrowie i opiekę MBF dla Barbary i Bolesława z okazji 40. rocznicy ślubu

14:00 ++ Mieczysław Wojtowicz oraz rodzice i rodzeństwo z ob. stron
18.00 ++ Czesław Maria (16. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron
19.30 Za parafię



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana także Świętem 
Trzech Króli. Tego dnia w kościele błogosławimy kredę, którą na drzwiach na-
szych domostw kreślimy litery C+M+B, czyli Christus mansionem benedicat, 
co znaczy Chrystus błogosławi dom (mieszkanie). Oznaczając w ten sposób 
drzwi naszych domów, dajemy świadectwo naszej wiary wobec innych ludzi.
Msze Św. tego dnia odbędą się w porządku niedzielnym z wyjątkiem Mszy Św. o 
godz. 14:00 (intencja z tej Mszy Św. zostanie odprawiona o godz. 12:30).
Ofiary złożone w środę na tacę zostaną przeznaczone na Fundusz Misyjny.
W środę odbędzie się też w naszej świątyni koncert kolęd i pastorałek w wy-
konaniu pana Krzysztofa Krawczyka. Początek o godz. 16:30. Wstęp wolny.

2. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca – Msza Św. w intencji ka-
płanów oraz o nowe powołania kapłańskie o godz. 16:00.

3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Chrztu Pańskiego koń-
czące liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Zapraszamy tego dnia na koncert 
kolęd w wykonaniu Scholi Cantorum Gedanensis. Początek o godz. 16:00.

4. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:
• 3 stycznia: ul. Sztormowa 7 ABC
• 4 stycznia: u. Sztormowa 7 DEF
• 5 stycznia: ul. Sztormowa 7 GHIK
• 6 stycznia: KOLĘDY NIE BĘDZIE
• 7 stycznia: ul. Sztormowa 8 klatki ABCD, ul. Subisława 32 klatki AB-

CDE oraz ul. Subisława 31 AB
• 8 stycznia: ul. Subisława 31 EFGHIK oraz ul. Subisława 21 A
• 9 stycznia: ul. Subisława 21 B oraz ul. Subisława 23 AB
• 10 stycznia: ul. Subisława 23 CDEF

 Dzień wcześniej ministranci powiadomią o mającej się odbyć wizycie. 
Kolędy rozpoczynają się o godz. 16:00. Niech będzie to spotkanie całej rodziny 
na wspólnej modlitwie, której Bóg pragnie wysłuchać i błogosławić przez posłu-
gę kapłana.

5. Msza Św. w intencji podopiecznych, darczyńców i wolontariuszy Parafial-
nego Zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 18:00. Po Mszy Św. spotkanie 
opłatkowe zespołu w sali parafialnej.

6. Msza Św. dla chorych i ich rodzin w sobotę o godz. 10:00. Po Mszy Św. spo-
tkanie w salce.



7. Są jeszcze wolne intencje na poranne Msze Św. w styczniu. Intencje można 
zamawiać w zakrystii lub w biurze parafialnym.

8. Ofiary zebrane w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele 
inwestycyjne.  W ostatnim czasie zamontowano nowe tabernakulum autorstwa 
pana prof. Wawrzyńca Sampa. Składamy serdeczne podziękowania za Waszą 
ofiarność.

9. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefana Hirsza z ul. Pomorskiej.

INFORMACJE DOSTĘPNE TAKŻE NA TABLICACH 
I STRONIE INTERNETOWEJ

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do koszyka w niedzielę, 10 stycznia, 
przed Mszą Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.

PODAJ DWA WYDARZENIA ZE STAREGO TESTAMENTU, KTÓRE ZWIĄZANE 
SĄ Z RZEKĄ JORDAN. 
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl


