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Objawienie (Epifania) ukazuje, że „wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów”ŚW. LEON WIELKI, SERMONES i uzyskuje godność izraelską (israeliticam dignitas). [KKK, 528 (fragm.] 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

 

POKŁON TRZECH KRÓLI — MURILLO, Bartolomeusz Szczepan (1617, Sewilla – 1682, Sewilla) 

1655–60, olejny na płótnie, 1,908×1,461 mm, Muzeum Sztuk Pięknych, Toledo; źródło: en.wikipedia.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 60, 1-6 
Powstań! 

Świeć, Jeruzalem, 

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. 

Rzuć okiem dokoła i zobacz: 

ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 

Twoi synowie przychodzą z daleka, 

na rękach niesione są 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 z Saby, 

zaofiarują złoto i kadzidło, 

nucąc radośnie hymny na cześć PANA. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 72 (71), 1B-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: POR. 11) 

REFREN: Uwielbią PANA wszystkie ludy ziemi 

BOŻE, przekaż TWÓJ sąd królowi, 

a TWOJĄ sprawiedliwość synowi królewskiemu. 

Aby TWOIM ludem rządził sprawiedliwie 

i ubogimi według prawa. 

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość 

i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie. 

Będzie panował od morza do morza, 

od Rzeki aż po krańce ziemi. 

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 

królowie Szeby i Saby złożą daninę. 

I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, 

wszystkie narody będą mu służyły. 

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, 

i ubogiego, który nie ma opieki. 

Zmiłuje się nad biednym i ubogim, 

nędzarza ocali od śmierci. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJANEF 3, 2-3A. 5-6 
Bracia: 

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez BOGA łaski danej mi dla was, 

że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. 

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, 

tak jak teraz została objawiona przez DUCHA 

świętym JEGO apostołom i prorokom, 

to znaczy, że poganie już są współdziedzicami 

i współczłonkami CIAŁA, 

i współuczestnikami obietnicy 

w CHRYSTUSIE JEZUSIE przez Ewangelię. 

AKLAMACJAMT 2, 2B Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Ujrzeliśmy JEGO gwiazdę na Wschodzie 

i przybyliśmy oddać pokłon PANU. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMT 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, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 

Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu 

i wypytywał 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, 

Izraela”. 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców 

i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania 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 widzieli 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 otworzywszy swe skarby, ofiarowali MU dary: 

złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, 

inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo_-_Adoration_of_the_Magi_-_Google_Art_Project.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 6.I (niedziela): 1. NIEDZIELA MIESIĄCA: 

 Uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI: 
 Msze św. w porządku niedzielnym. 
 Poświęcenie kadzidła i kredy podczas każdej Mszy św. 

 Po sumie adoracja NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU; a po niej 
spotkanie kół Żywego Różańca 

 Dzisiaj, w Archikatedrze Warszawskiej pw. Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela, Kazimierz kard. Nycz, Arcybiskup 
Metropolita Warszawski, odznaczy medalem „Za zasługi 
dla Archidiecezji Warszawskiej” troje naszych Parafian: 
Panią Jolantę Kornaszewską, Pana Grzegorza Baneckiego 
i Pana Marcina Ambrozika. Odznaczonym – gratulujemy! 

 7–12.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska – 
KOLĘDA. Za wszystkie ofiary składane w czasie kolędy – 
przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań związanych 
z remontem naszego kościoła – nasi duszpasterze z góry 
składają serdeczne Bóg zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie ma 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

7.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
(NUMERY PARZYSTE) 

1600 
jeden ksiądz 

rozpoczynając od szkoły 

8.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA PRAWA, 

PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 
1600 dwóch księży 

10.I 
(czwartek) 

KAWĘCZYN 
(STRONA LEWA, 

PATRZĄC OD KOŚCIOŁA) 
1600 dwóch księży 

11.I 
(piątek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

12.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży: 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA 

 12.I (sobota): 
 WYPOMINKI o 1715. 
 Msza św. za zmarłych polecanych w WYPOMINKACH o 1800. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 27.I, na sumie. 
Zgłoszenia do 18.I w kancelarii. Przygotowanie dla rodziców 
i chrzestnych 20.I po sumie, w kościele. 

 28.I–3.II: Zimowisko dla dzieci i młodzieży w Klusz-
kowcach. Koszt 1,300 zł. Informacje i zapisy u ks. Michała. 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Szczawnicy. 
W grupie uczestników znajdą się dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 

z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy, gdyż 
bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały możliwości 
wyjazdu i odpoczynku zimowego, tak jak ich rówieśnicy. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 
 30.IX–11.X: Pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Koszt: 3.990 zł. 

Program – na stoliku pod chórem. Warto rozważyć! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

7.I 
(poniedziałek) 

730 w pewnej intencji 

  

8.I 
(wtorek) 

730 
† Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW, 

Anny MICHAŁOWSKIEJ 

  

9.I 
(środa) 

730 † Jerzego RADWAŃSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci 

  

10.I 
(czwartek) 

730 o błogosławieństwo BOŻE dla Sabiny, z racji 92. urodzin 

  

11.I 
(piątek) 

730  

  

12.I 
(sobota) 

730  

1715 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

13.I 
(niedziela) 

845 † Zofii JARMUŁ, Adama JONASZA, Adama KOWALCZYKA 

1030 † Rafała FABISIAKA 

1200 
w pewnej intencji 

† Marii Grażyny SEMENIUK, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Mariana BARANA, Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Zenona BARAŃSKIEGO, Marianny BARAN 

TRZECH KRÓLI 
Szukali 

przypatrywały się im po drodze ze ścian 

plakaty 

pełne kobiet 

z uśmiechniętymi ustami 

wpięte w ściany muzeum reklamy 

Mijali 

muzea wojen i przemysłu 

pełne ruin i maszyn 

maszyn do prania i do myślenia 

do gotowania parówek i strzelania w księżyc 

maszyn do życia i do umierania 

na użytek dzienny i nocny 

śpiewających i tańczących 

magnetycznych taśm cudzych wzruszeń 

ekranów bezsennych poruszeń 

pieców wypełnionych ludźmi lub rudą 

muzea podarowane cudo nocy i dni 

nocy i dni świata, który mijali 

były tam jeszcze świątynie 

i były pałace sportu 

miejsca rytualnych śpiewów 

i miejsca politycznych mordów 

portrety nowych wodzów 

pomniki nowych żołnierzy 

wszystko w co można zwątpić 

wszystko w co można uwierzyć 

Szukali a świat im się wydał 

po tylu wędrownych wiekach 

tym samym co w dniach ich młodości 

nie uzdrowionym kaleką 

nie osądzonym celnikiem 

łotrem wplątanym w nadzieję 

Pod gwiazdą nieposkromioną szukali 

gdzie jest Betlejem. 

TWARDOWSKI, Jan (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

 

WĘDRÓWKA TRZECH KRÓLI — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886–94, farby wodne na tkanym papierze, 20.2×29.2 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: en.wikipedia.org 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Museum
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

