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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 2,1-12)
„Gdy zaś 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. Wtedy Herod
przywołał potajemnie Mędrców i 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.
Mędrcy weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali
Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”.
Dziś, jak gdyby naprzeciw siebie, stają: król Herod i Mędrcy ze wschodu. Wiadomość
o narodzeniu przeraziła Heroda oraz „całą Jerozolimę”. Ta sama wiadomość sprawiła,
że Mędrcy wyruszają w daleką, nieznaną drogę. Przerażenie króla i całego miasta owocuje lękiem.
Lęk sprawia, że w jego sercu pojawiają się podstępne myśli: „donieście mi o Dziecku, abym i ja
mógł oddać mu pokłon”. Za tymi kłamliwymi słowami kryje się jednak myśl o zgładzeniu
tajemniczego „króla - rywala”. W sercach Mędrców ta sama wieść rozbudziła pragnienie
poszukiwania Nieznanego, potrzebę odkrycia prawdy. Ich pokłon i złożone dary są dowodem, że
szukając znaleźli. Znaleźli, bo szukali sercem szczerym i otwartym. Tymczasem serce Heroda
owocuje dalszymi strasznymi decyzjami: wymordowaniem wszystkich małych betlejemskich
dzieci. Warto porównać postawę króla Heroda, jego uczucia, decyzje z tym wszystkim, co
przeżywali tajemniczy trzej królowie. Bowiem każdy z nas staje wobec nowiny o narodzeniu
Jezusa. Każdy z nas, i to już od dziecka, dowiaduje się o tym wydarzeniu.
Dziś warto postawić sobie pytanie: jakie uczucia, myśli, pragnienia, decyzje rodzą się
w naszych sercach pod wpływem tej wiadomości? Ewangelia ukazuje dwie krańcowe postawy:
od lęku i przerażenia do zafascynowania i poszukiwania. Zapewne jest jeszcze wiele pośrednich
postaw, jak na przykład bierność, obojętność. A co jest w naszych sercach?
Jak gwiazda Mędrcom, tak nam objawia się Boża prawda, byśmy idąc za jej
światłem, doszli do Chrystusa i dostąpili zbawienia. Niech w tej drodze za Bożym
światłem towarzyszy nam błogosławieństwo i nadzieja, jak towarzyszyła tym,
którzy szukali narodzonego w Betlejem Judzkim. I pamiętajmy: prawdziwy mędrzec
oddaje pokłon tylko Bogu samemu.
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PONIEDZIAŁEK – 07.01.2019
7.00 - Za †† rodzic. Mariannę i Adama Maryniaków, dziadków z obu str., †† z rodziny Maryniaków,
Stanków, Drop, Patyków i za † Bronisławę Drop
18.00 - Za † męża Jerzego w 1 r. śm.
- Za † męża Grzegorza Burdzy w kol. r. śm., jego †† rodzic., teściów, szwagra Jan i Stanisława,
†† z rodzin Burdzy, Kowolik, Kowalczyk, Szczygieł i d. w c.
WTOREK – 08.01.2019
7.00 - Za † męża Kazimierza Tokarek w 11 r. śm., rodzic. z obu str. i d. w c.
18.00 - Za † Bronisława Wróbel w 30 dniu po śm.
- Za † męża Telesfora, rodzic., braci, siostrę Drzewieckich, Anielę i Stefana Okulioski, Jadwigę
i Michała Bąk – Żabski, szwagra Ryszarda Krut oraz o bł. B. w rodzinie
ŚRODA – 09.01.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. z prośbą o bł. B. i zdr. dla dzieci
18.00 - Za † Janinę Szubrycht w 30 dniu po śm.
- Za †† dziadków Klarę i Ryszarda Malyska, wujka Tadeusza i †† z rodziny
CZWARTEK – 10.01.2019
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † męża Bronisława Jakubczyka w 1 r. śm. i †† rodzic. Jana i Józefę Kuleszewicz
PIĄTEK – 11.01.2019
7.00 - Za †† rodzic. Stefanię i Józefa Lenik
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † Teresę Kozarzewską w 1 r. śm.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karoliny z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. dla rodzic., rodzeostwa
i rodziny
SOBOTA – 12.01.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
13.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Agaty i Pawła z ok. 25 r. śl. oraz z ok. 50 r. ur. Pawła z prośbą
o B. bł. całej rodziny Kozioł i Falandes
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jolanty i Roberta z ok. kol. r. śl. i o bł. B. dla całej rodziny
- Za † matkę Katarzynę Broniewicz w 9 r. śm., ojca Karola, rodzic. z obu str. i †† z pokrew.
NIEDZIELA CHRZTU PAOSKIEGO – 13.01.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za Parafian
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Emila i Barbary z ok. ur.
- Za †† rodzic. Annę i Józefa Jabłooskich, dziadków Marię i Pawła Zakrzewskich, teściów
Gertrudę i Augustyna Muszkiet, szwagra Krystiana oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - ROCZKI: Wanda Piecyk, Maksymilian Grabarczyk,
- Za †† rodziców, siostrę Marię, braci, †† z rodziny i d. w c.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joanny z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. dla rodziny
15.00 - Za † mamę Czesławę w 5 r. śm., ojca Piotra, bratową Małgorzatę i Lidię, Anetę
i Zygmunta Bordun, †† z rodziny Ropelewskich i Ułanowicz oraz d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Lilli i Franciszka z ok. 60 r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Piotra i Danuty z ok. 50 r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i synów z rodzinami
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wacławy z ok. 75 r. ur. i o bł. B. w rodzinie
- Za † ks. Ericha, Karola i Mariana, †† z rodziny i pokrew.
- Za † ks. Edwarda Henne i Wiktorię Mędrek

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06 – 13.01.2019
1. Obchodzona dzisiaj Uroczystośd Objawienia Paoskiego zwana także Świętem
Trzech Króli,przypomina nam, że Jezus Chrystus jest Królem świata i królem ludzkich
serc, któryprzyszedł na świat, aby zbawid wszystkich ludzi. Dziś Jezus objawia się
przedstawicielomświata pogaoskiego i ukazuje się im jako Bóg i człowiek.
Dzisiaj o godz. 16.00 Jasełka przygotowane przez dzieci z Przedszkola nr 9.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
3. W Piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa
4. Za tydzieo w niedzielę ( 13 stycznia ) przypada Niedziela Chrztu Paoskiego.
O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
W kościele seminaryjno – akademickim w Opolu Zjazd Rodzin Adopcyjnych.
5. W niedzielę (13 stycznia) obchodzimy w naszej parafii Dzieo Fatimski. Niech
opieka Matki Bożej towarzyszy nam przez wszystkie dni Nowego Roku.
W niedzielę, ze względu na Dzieo Fatimski, będzie dodatkowa Msza święta o godz.
18.00 w int. wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i ich rodzin.
Różaniec fatimskio godz. 6.30, 12.00 i wieczorem o godz. 19.00.
6. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin na Osiedlu Piastów Śląskich. Każda
rodzina otrzymuje specjalny folder przygotowany przez Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej w Opolu. Dobrowolne ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczone są na
renowację tabernakulum, które po blisko dwudziestu latach użytkowania wymaga
gruntownej odnowy wewnętrznej i zewnętrznej.
Plan kolędy jest umieszczony na tablicy ogłoszeo i na stronie internetowej parafii.
7. Zapraszamy do udziału w pielgrzymceparafialnej do Ziemi Świętej, która odbędzie
się w dniach od 21 – 28 czerwca 2019 (8 dni). Koszt pielgrzymki z ubezpieczeniem 3.800
zł, wpisowe 500 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej do 10 stycznia, są jeszcze wolne
miejsca.
8. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza do udziału w Orszaku
Trzech Króli, który dzisiaj przemaszeruje ulicami Opola. Rozpoczęcie Orszaku o godz.
15.00 na Rynku w Opolu przed wejściem do Ratusza.
9. W piątek 18 stycznia rozpocznie się w całym Kościele Tydzieo Modlitw o Jednośd
wyznawców Chrystusa.
10. Dziękujemy wszystkim parafianom zaangażowanym w życie naszej wspólnoty
zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Dziękujemy za wszelkie
ofiarowane dobro i okazywaną życzliwośd podczas odwiedzin duszpasterskich.
Całą parafię powierzamy Boże opiece, prosząc w modlitwie o błogosławieostwo
Boże. Życzymy dobrej i błogosławionej niedzieli.

KIM BYLI MĘDRCY ZE WSCHODU?
Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego
nazywana jest potocznie Świętem Trzech Króli.Jeszcze inna
nazwa to Epifania. Wokół nich powstało wiele historii
i legend, które często niewiele mają wspólnego z prawdą
historyczną i biblijną. Warto więc może dziś zapytać, w jaki
sposób historia ubogacana Tradycją sprawiła, że z
podziwem i czcią patrzymy dziś na Kacpra, Melchiora i
Baltazara. Co możemy powiedzieć o Mędrcach ze
Wschodu? Św. Mateusz dla określenia niezwykłych gości używa greckiego słowa „magoi”
(magowie). W starożytności słowo „mag” nie oznaczało czarnoksiężnika zajmującego się
zakazanymi przez Kościół praktykami. Magowie byli ludźmi gruntownie wykształconymi. Posiadali
rozległą wiedzę, mieli wpływ na życie polityczne, społeczne i religijne kraju jako doradcy władców.
Zajmowali się wyjaśnianiem zjawisk przyrody, rozumieli powstawanie zjawisk astronomicznych,
zgłębiali astrologię. Późniejsza tradycja słusznie więc nadaje im miano Mędrców. Pierwszy raz
przybyszów ze Wschodu nazwano królami w VI w. Dopiero średniowieczna tradycja nazwała ich:
Kacper, Melchior i Baltazar. Ewangelista nie podaje liczby Mędrców. Uważne studiowanie
starożytnych malowideł również nie daje precyzyjnej odpowiedzi. Ponieważ Ewangelia mówi o
trzech darach przekazanych Dzieciątku przez wędrowców ze Wschodu, utrwaliło się przekonanie, że
Mędrców również było trzech. Św. Mateusz nazywa krainę Magów Wschodem. W czasach
Chrystusa Wschodem określano obszar obejmujący Persję, Arabię i Babilonię, czyli tereny położone
na wschód od rzeki Jordan. Obecnie na terenie dawnej Persji istnieje państwo Iran, a ruiny
cywilizacji Babilonu znajdują się w granicach Iraku. Dary, które złożyli Mędrcy, były wyrobami
typowymi dla Półwyspu Arabskiego, stąd teza, że jeden z Królów przybył z Arabii. Po przybyciu do
Jerozolimy Mędrcy zapytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę
na
Wschodzie
i
przyszliśmy
oddać
Mu
pokłon”.
Co spowodowało, że Mędrcy podjęli trud tak dalekiej wędrówki? Według wierzeń z tamtego okresu,
pojawienie się nowej gwiazdy na niebie było zwiastunem narodzin kogoś wielkiego. Podążając za
znakiem na niebie, Magowie musieli przebyć drogę około tysiąca kilometrów. Ich podróż trwała
zapewne kilka miesięcy. Istnieje przypuszczenie, że mogli znać przepowiednie proroka Micheasza:
„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten,
który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”.
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