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i Leon Schiller. Orszak Trzech Króli sprawił, że tradycyjne jasełka, które są cennym elemen
tem polskiej religijności i kultury, otrzymały nowy wyraz.
7 stycznia (niedziela)
święto Chrztu Pańskiego
Według posoborowego kalendarza liturgicznego jest
ono obchodzone w niedzielę po Objawieniu Pańskim i sta
nowi zakończenie okresu Bożego Narodzenia. Jest to święto
wspomnieniem chrztu, który z rąk Jana Chrzciciela przyjął
Pan Jezus w wodach Jordanu. Chrzest Janowy był zna
kiem pokuty dla tych, którzy pragnęli ze szczerym sercem
oczekiwać na MesjaszaZbawiciela. Pan Jezus przyjmuje
ten chrzest na znak solidarności z nami, grzesznikami. On
sam – mając też naturę Boską – bez grzechu, włącza się we
wspólnotę grzeszników, aby ich zbawić. To wydarzenie
Chrztu Pana Jezusa jest też rozpoczęciem Jego misji, którą
potwierdza z nieba Bóg Ojciec („Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie” – Mk 1,11) i Duch
Święty zstępujący na Pana Jezusa w postaci gołębicy.
W święto Chrztu Pańskiego wspominamy również przyjęty
przez nas sakrament chrztu św., który włącza nas w Chry
stusa oraz w Bożą Rodzinę Chrystusowego Kościoła. Dzię
kując za otrzymaną łaskę czyniącą nas dziećmi Bożymi,
przypominamy też sobie o zobowiązaniach wynikających
z otrzymanego sakramentu chrztu świętego.
Warto również przy tej okazji wspomnieć o koniecznych wa
runkach dotyczących rodziców chrzestnych. Wymagania
związane z tą funkcją wynikają z „logiki” sakramentu, bo chrzestni mają przecież wspomagać
rodziców dziecka w chrześcijańskim jego wychowaniu, a wyraźnie je określa Kodeks Prawa Ka
nonicznego, który normuje życie wspólnoty Kościoła. Tak więc chrzestny sam musi być
ochrzczony i bierzmowany w Kościele katolickim oraz prowadzić życie wiary odpowiadające tej
posłudze.
Od poniedziałku po niedzieli Chrztu Pańskiego rozpoczyna się w liturgii Kościoła okres
zwykły. W tym czasie nie obchodzi się poszczególnych tajemnic Chrystusa, lecz wspomina się
misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedzielę. W naszej polskiej tradycji, do 2 lutego
nawiązujemy też jeszcze do tajemnicy Bożego Narodzenia.
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Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli
W uroczystość Objawienia Pańskiego czcimy objawienie się Boga w widzialnej
postaci. Wcielony Bóg objawił się: poganom, których uosabiają Mędrcy ze Wschodu;
narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany
w Kanie Galilejskiej. Kościół Wschodni kładzie nacisk na tajemnicę objawienia się
Boga Trójjedynego podczas chrztu Pana Jezusa w Jordanie i nosi ten dzień nazwę
„święta Jordanu”. Kościół Zachodni wspomina dzisiaj przede wszystkim hołd Mędr
ców ze Wschodu, a wspomnienie chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w posoborowym
kalendarzu liturgicznym obchodzi się w niedzielę po uroczystości Objawienia Pań
skiego. Pewnym dopełnieniem obu świąt jest Ewangelia o cudzie w Kanie Galilej
skiej, którą przynosi nam liturgia Słowa drugiej niedzieli zwykłej z cyklu C.
Epifania (greckie słowo na oznaczenie uroczystego wjazdu władcy, także obja
wienia się Boga) – to jedna z najstarszych uroczystości, która była obchodzona już
w III i IV w. Mędrcy symbolizują pogan, którzy przyjmują wiarę w Jezusa. Poprzez
gwiazdę sam Bóg prowadzi ich do celu, podobnie jak kiedyś prowadził Izraela do Zie
mi Obiecanej. W obrazie pokłonu, który Mędrcy oddali odnalezionemu Dziecięciu
jest z pewnością coś więcej niż tylko nawiązanie do wschodnich sposobów okazywa
nia czci i szacunku. Mędrcy uznają w Dziecięciu króla, któremu się poddają.
Dary złożone przez Mędrców mają znaczenie symboliczne: złoto – dla Chrystu
sa jako Króla, kadzidło – dla Chrystusa jako Boga i mirra – dla Chrystusa jako Czło
wieka. Mirra – to pięknie i mocno pachnąca żywica z wonnego drzewa Commiphore;
kadzidło – to żywica z różnych krzewów pachnących zmieszana z aromatycznymi
ziołami – wówczas bardzo kosztowne.
W kościołach poświęca się dzisiaj kadzidło oraz kredę do oznaczenia drzwi do
mów inicjałami trzech Mędrców, tradycyjnie nazywanych też Królami, noszącymi
imiona: Kacper, Melchior, Baltazar oraz datą bieżącego roku. Zwyczaj ten wiąże się
z obrzędem ogłaszania w dniu uroczystości Objawienia Pańskiego terminów obcho
dzenia świąt ruchomych. I dzisiaj w czasie liturgii sprawowanej przez papieża w Ba
zylice Watykańskiej, w kościołach katedralnych i innych głównych kościołach po
Ewangelii, diakon lub kantor ogłasza uroczyście daty świąt ruchomych na cały rok.
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Dary, które Mędrcy przynieśli ze sobą pozwalają przypuszczać, że po
chodzili z Arabii lub Mezopotamii. Opowiadanie Ewangelisty św. Mateusza
o tym wydarzeniu: 2 rozdział, zwłaszcza wiersz 16 pozwala przypuszczać, że
hołd złożony przez Mędrców miał miejsce w rok po urodzeniu Dziecięcia.
Na Zachodzie Europy kult Trzech Króli zaczął się szerzyć od średnio
wiecza, a szczególnie od sprowadzenia ich relikwii do Katedry w Kolonii
w XII w. Ewangeliczny opis pokłonu Mędrców ze Wschodu stał się inspiracją
dla wielu twórców literatury i sztuki.
Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 112)
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 napisał Prorok: A ty, Be
tlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albo
wiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy
Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie 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, ruszyli 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 Dzie
cię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, że
by nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Co myśleli Mędrcy – poetycka refleksja
Ernesta Brylla ze zbioru pt. „Betlejem”
O czym myśleli, o czym rozmawiali Mę
drcy, kiedy opuścili ubogą stajenkę i ruszyli
w powrotną drogę do Heroda?
Może milczeli, pamiętając dobrze ubogą
szopę i zwykłe Dziecię, które królewskim ge
stem błogosławi dostojnych Królów. Może nie
byli zadowoleni ze swojej wizyty, władcy nie
bywają zazwyczaj podejmowani w biednych
domach, gdzie rozgardiasz i płaczące nie
mowlę. A może, tak jak pasterze, mocno prze
żyli te biedne Narodziny Zbawiciela? Może
stąd milczenie?
Byli u Dzieciątka i poszli. Zostawili po
darki. Co stało się z darami, nie wiemy.
W każdym razie w państwie Heroda próba
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sprzedania tak drogocennych rzeczy mogła skończyć się uwięzieniem. Nie tego potrze
bował Józef i Święta Rodzina. Lecz o tym Mędrcy nie pomyśleli, bo i czy mogli pomy
śleć? Szli przecież do Króla. Dziwne. Widzieli Narodzonego. Widzieli biedę, w jakiej
się narodził. Czy zrozumieli, jak ciężko Świętej Rodzinie? Jak niebezpiecznie małemu
Jezusowi w kraju Heroda?
Nie wiemy. Ale tak jakby nic do nich nie dotarło, bo wracali znów do Heroda.
Tak jak obiecali, chcieli mu opowiedzieć o wszystkim, co widzieli. Szli.
Ewangelie mówią: „A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda,
inną drogą udali się do swojej ojczyzny”.
Coś więc jednak zawróciło ich z drogi. Pewnie anioł, który ukazał im się we śnie,
rozkazał: „Nie odwiedzajcie Heroda”. Posłuchali. Lecz, czy zaniepokoili się potem lo
sem Świętej Rodziny? Wtedy, gdy ukazał im się anioł i gromko przestrzegł przed He
rodem, musieli wreszcie coś zrozumieć. Czy pomyśleli o tym, jak ratować Maryję,
Józefa, Dziecko? Czy przyszło im to do głowy?
Nie wiemy. Ale wiemy, że postąpili tak, jak i nam zdarza się zbyt często. Gwiaz
da prowadzi – idziemy. Widzimy Boga Narodzonego – składamy hołd. Lecz ile razy
myślimy, że prócz hołdu potrzebna jest pomoc? Ile razy zdarza się nam pomagać in
nym, tak po prostu, bez żadnej podpowiedzi?

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Już po raz dziesiąty, w uroczystość Objawienia Pańskiego, ulicami Warszawy
i ponad sześciuset innych miejscowości w Polsce przejdzie Orszak Trzech Króli. Te
goroczny Orszak będzie odbywać się pod hasłem: „Bóg jest dla wszystkich”, aby pod
kreślić jego wymiar ekumeniczny. Ta pożyteczna inicjatywa, jaką jest Orszak Trzech
Króli, zrodziła się ze szkolnego przedstawienia, ale nawiązuje ona wprost do wielo
wiekowej, pięknej tradycji przedstawień bożonarodzeniowych – jasełek. Nazwa jase
łek pochodzi ze staropolszczyzny, gdzie „jasła” – jasełka oznaczają żłób – a to w nim
było złożone Boże Dziecię.
Zwyczaj ustawiania w kościołach figur przedstawiających wydarzenia z Groty
Betlejemskiej rozpowszechnili przybyli na nasze ziemie w XIII w. Franciszkanie.
Z biegiem czasu przy kościelnych szopkach bożonarodzeniowych zaczęto urządzać
różnorakie sceny ruchome jeszcze bardziej przybliżające to, co wiązało się z Bożym
Narodzeniem. Z czasem do przedstawień jasełkowych włączono elementy świeckie
i motywy historyczne. Teksty jasełkowe pisali m.in. Maria Konopnicka, Lucjan Rydel
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

