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o. Franciszek Czarnowski

B¹d� pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto uboga i pokorna,
b³ogos³awiona przez Najwy¿szego!
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przy³¹czamy siê do Twojego hymnu chwa³y,
by s³awiæ mi³osierdzie Pana,
by g³osiæ nadej�cie Królestwa
i ca³kowite wyzwolenie cz³owieka.
B¹d� pozdrowiona, Maryjo,
pokorna s³u¿ebnico Pañska,
pe³na chwa³y Matko Chrystusa!
Panno wierna, �wiêty Przybytku S³owa,
naucz nas wytrwale s³uchaæ s³owa,
byæ uleg³ymi g³osowi ducha,
wra¿liwymi na Jego wezwania
w g³êbi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
B¹d� pozdrowiona, Maryjo,
Niewiasto bolesna,
Matko ¿yj¹cych!
Dziewicza oblubienico u stóp krzy¿a, Nowa Ewo,
b¹d� nasz¹ przewodniczk¹ na drogach �wiata,
naucz nas ¿yæ mi³o�ci¹ Chrystusa i j¹ szerzyæ,
naucz nas trwaæ razem z Tob¹
przy niezliczonych krzy¿ach,
na których Twój Syn nadal jest krzy¿owany.
B¹d� pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto wiary, pierwsza po�ród uczniów!
Dziewico, Matko Ko�cio³a, pomagaj nam zawsze
zdawaæ sprawê z nadziei, która jest w nas,
ufaæ w dobroæ cz³owieka i w mi³o�æ Ojca.
naucz nas budowaæ �wiat od wewn¹trz:
w g³êbi ciszy i modlitwy,
w rado�ci mi³o�ci braterskiej,
w niezrównanej mocy krzy¿a.
B¹d� pozdrowiona, Maryjo,
Matko wierz¹cych,
�wiêta Bo¿a Rodzicielko
módl siê za nami.
Amen.

Zawsze, ilekroæ u�miechasz siê do swojego brata
i wyci¹gasz do niego rêce,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wys³uchaæ,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak ¿elazna obrêcz uciskaj¹ ludzi
w ich samotno�ci,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz odrobinê nadziei wiê�niom,
tym, którzy s¹ przyt³oczeni ciê¿arem fizycznego,
moralnego i duchowego ubóstwa,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome s¹ twoje mo¿liwo�ci
i jak wielka jest twoja s³abo�æ,
jest Bo¿e Narodzenie.
Zawsze, ilekroæ pozwolisz by Bóg
pokocha³ innych przez ciebie,
zawsze wtedy,
jest Bo¿e Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty
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By³o ich trzech?
Ewangelia Mateusza nie podaje

liczby Mêdrców. Malowid³a w rzymskich
katakumbach z II i III wieku ukazuj¹
dwóch, czterech albo sze�ciu. W trady-
cji Ko�cio³a Syryjskiego i Ormiañskie-
go jest ich 12, co symbolizowaæ mia³o
12 aposto³ów i 12 plemion Izraela. Re-
kordy pobito jednak w tradycji koptyj-
skiej, gdzie mówiono nawet o 60 cudzo-
ziemcach! Ostatecznie jednak najbar-
dziej popularny sta³ siê pogl¹d, ¿e do
Jezusa przyby³o tylko trzech Mêdrców,
skoro z³o¿yli trzy dary. Jako pierwszy
w�ród pisarzy chrze�cijañskich tak¹
liczbê poda³ Orygenes.

Sztuka widzia³a w przybyszach
reprezentantów trzech etapów ¿ycia:
m³odo�ci, wieku �redniego i staro�ci.
Beda Czcigodny, uczony z prze³omu VII
i VIII wieku, przypisa³ ich do trzech kon-
tynentów: Europy, Afryki i Azji, a wiêc
uczyni³ przedstawicielami ca³ego zna-
nego �wiata.

Uroczysto�æ Objawienia Pañ-
skiego nazywana jest potocznie �wiê-
tem Trzech Króli. O królach �piewamy
w kolêdach. Pismo �wiête jednak wca-
le nie nazywa ich w ten sposób. �ród³em
przypisania im godno�ci królewskiej by³a
prawdopodobnie interpretacja s³ów Psal-
mu 72 (71),10-11: �Królowie Tarszisz
i wysp przynios¹ dary, królowie Szeby
i Saby z³o¿¹ daninê. I oddadz¹ mu po-
k³on wszyscy królowie, wszystkie naro-
dy bêd¹ mu s³u¿y³y�. Biblia Tysi¹clecia
i wiêkszo�æ przek³adów biblijnych, na-
zywa tych przybyszów �Mêdrcami
ze Wschodu�. Angielska Biblia Króla
Jakuba podaje: m¹drzy ludzie ze
Wschodu. Prawdopodobnie ewangelista
Mateusz mia³ chyba na my�li po prostu
perskich kap³anów, których okre�lano
s³owem �magoi�, jako uczonych bieg³ych
w astronomii, matematyce i medycynie.
Zajmowali siê oni wyk³adaniem snów,
kultem, astrologi¹ i wyja�nianiem zja-
wisk przyrody, a wiêc tym co robi³a wiêk-
szo�æ kap³anów w ró¿nych systemach
religijnych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to taki
akcent ekumeniczny Bo¿ego Narodze-
nia � oto kap³ani innych religii przemie-
rzyli setki kilometrów, ¿eby oddaæ ho³d

Jezusowi. Jednak nawet je�li nie byli kró-
lami, na pewno byli zamo¿ni. Kadzid³o
i mirra, ofiarowane obok z³ota, by³y wów-
czas niezmiernie drogie. Tê aroma-
tyczn¹ ¿ywicê z rzadkich drzew palili
w swoich pa³acach jedynie najbogatsi
ludzie. W sumie wiêc nie by³oby w tym
nic dziwnego, gdyby mieszkañcy Betle-
jem wziêli cudzoziemców za królów.

Imiona Magów ze Wschodu
to kolejna tajemnica. Pojawiaj¹ siê one
wy³¹cznie w apokryfach, a wiêc tekstach
zrodzonych z pobo¿no�ci ludowej pier-
wotnego chrze�cijañstwa. We fragmen-
cie zaginionej apokryficznej Ewangelii
Hebrajczyków z II wieku zostali przed-
stawieni jako: Malchus, Caspar i Fidi-
zarda. Dla Greków byli to: Apellicon,
Amerim i Serakin. Z kolei w mistycz-
nych wizjach Anny Katarzyny Emme-
rich: Menzor, Sair, Teokenon. Na moza-
ice pochodz¹cej bazyliki Sant�Apollina-
re Nuovo w Rawennie z VI wieku widzi-
my imiona: Kacper, Melchior i Baltazar,
które s¹ najbardziej rozpowszechnione.

Imiê Kacper to odpowiednik per-
skiego imienia Gathaspar oznaczaj¹ce-
go podskarbiego, stra¿nika lub kogo�
wspania³ego.

Imiê Melchior jest pochodzenia
semickiego i mo¿na je przet³umaczyæ
jako �Król mój �wiat³o�ci¹�, b¹d� �Król
�wiat³a�.

Imiê Baltazar natomiast to grec-
ka wersja akadyjskiego imienia "Belu
króla strze¿!�, noszonego choæby przez
syna babiloñskiego króla Nabonida,
wspomnianego w Ksiêdze Daniela.

Warto wspomnieæ przy okazji
o znanym zwyczaju, ¿e na nadpro¿ach
domów wypisuje siê �wiêcon¹ kred¹ li-
tery K+M+B. Dawniej niektórzy wierzy-
li, ¿e taki napis mo¿e ochroniæ
przed z³ymi duchami. W³a�ciwie powin-
no byæ C+M+B jako skrót ³aciñskiej in-
skrypcji b³ogos³awieñstwa: �Christus
mansionem benedicat� (�Niech Chrystus
b³ogos³awi ten dom�). Dopiero pó�niej
przyjê³o siê odczytywanie tych liter jako
imion Mêdrców i zamieniono C na K, osta-
tecznie zacieraj¹c �ród³o tego skrótu.

Z jakiego byli narodu?
�wiêty Mateusz u¿ywa ogólnego

okre�lenia �Wschód� na oznaczenie kra-
iny, z której przybyli niezwykli cudzo-
ziemcy. W tamtych czasach przez
Wschód rozumiano ca³y obszar
na wschód od rzeki Jordan � a wiêc Ara-
biê, Babiloniê, Persjê. Jak na razie nie
uda³o siê rozwi¹zaæ zagadki ich pocho-
dzenia, jednak wszystko wskazuje
na to, ¿e przybysze pochodzili z tere-
nów dzisiejszego Iranu. Mamy na to wie-
le przes³anek.

TAJEMNICE TRZECH MÊDRCÓW

c.d. na nastêpnej stronie



Grecki historyk Herodot s³owem
magoi okre�la³ szczep irañski. Ksantos
i Arystoteles natomiast nazywali w ten
sposób uczniów kap³anów religii perskiej.
Wiara perskich kap³anów w cudownego
Zbawiciela zes³anego przez Boga, wspó³-
gra z ¿ydowsk¹ nadziej¹ na przyj�cie
Mesjasza i uprawdopodabnia wêdrówkê
perskich kap³anów do Judei. Dlatego naj-
starsze malowid³a w rzymskich kata-
kumbach przedstawiaj¹ Magów w stro-
jach charakterystycznych dla Persów,
miedzy innymi w sto¿kowatej czapce
z opadaj¹cym do przodu szpicem, nazy-
wanej popularnie czapk¹ frygijsk¹. To w³a-
�nie wizerunek postaci w perskich stro-
jach, widniej¹cy na frontonie Bazyliki
Konstantyna w Betlejem, sprawi³, i¿ woj-
sko perskiego króla Chosroasa w 614
roku zatrzyma³o siê przed wej�ciem
do ko�cio³a i nie zrówna³o go z ziemi¹.
Postacie Magów ze Wschodu przypo-
mnia³y im ich ojczyznê.

Dlaczego weszli do� domu?
Na mozaice w Bazylice Santa

Maria Maggiore, pochodz¹cej z V w.,
mamy pokazane wnêtrze domu, w któ-
rym ca³kiem ju¿ du¿e Dzieci¹tko, siedzi
na obszernej kanapie wys³anej po-
duszk¹, a Mêdrcy ze Wschodu sk³adaj¹
Mu pok³on. Czasem zdziwienie budzi lek-
tura Ewangelii Mateusza, w której wyra�-
nie jest napisane, ¿e Magowie, aby od-
daæ pok³on Dzieci¹tku, weszli �do domu�
(Mt 2, 11). Nie ma ¿adnej wzmianki o staj-
ni, tudzie¿ grocie, ani o ¿³óbku. Tak samo
jak i o spisie ludno�ci, o którym pisze
tylko ewangelista �w. £ukasz. Wynika-
³oby z tego, ¿e Magowie przybyli nie tu¿
po narodzeniu Jezusa, a nieco pó�niej.
Mo¿na te¿ doj�æ do wniosku, ¿e Józef
i Maryja po prostu mieszkali w Betlejem.
Byæ mo¿e Józef nie chcia³ wracaæ z no-
worodkiem do Nazaretu (taka podró¿
by³aby wyczerpuj¹ca dla malutkiego

dziecka i kobiety po porodzie). A zatem
byæ mo¿e �wiêta Rodzina po prostu
zamieszka³a w Betlejem. Józef jako wy-
kwalifikowany cie�la móg³ tam znale�æ
pracê. To wyja�nia³oby, dlaczego Mago-
wie weszli do domu, a nie do stajenki.
Tradycja i ustne przekazy ³¹cz¹ jednak
zapisy obu ewangelistów, wiêc na obra-
zach i kartkach �wi¹tecznych widzimy
Trzech Królów razem z pasterzami, któ-
rych pierwszeñstwo w betlejemskiej gro-
cie jest niepodwa¿alne.

�wiêty Augustyn przyjmowa³,
¿e pok³on Magów mia³ miejsce 13 dnia
po narodzeniu Jezusa i zgodnie z jego
pogl¹dem, w niektórych ko�cio³ach nie
umieszcza siê figur Mêdrców ze Wscho-
du od pocz¹tku w szopce, ale s¹ one
najpierw postawione w pewnym do�æ
znacznym oddaleniu i ka¿dego kolejne-
go dnia przesuwane coraz bli¿ej, a¿
ostatecznie �dochodz¹� do celu 6 stycz-
nia, na uroczysto�æ Objawienia Pañ-
skiego.

Dalsze losy Magów
Magowie ze Wschodu sk³adaj¹

dary i � ostrze¿eni przez anio³a � wra-
caj¹ do siebie, nie informuj¹c o niczym
Heroda. Ka¿dego ciekawi, jakie mog³y
byæ ich dalsze losy� To nag³e znikniê-
cie Magów ze sceny, wzbudza³o zrozu-
mia³e zainteresowanie. Z³o¿enie pok³o-
nu przecie¿ jeszcze nie uczyni³o z nich
chrze�cijan. Pozostali poganami. We-
d³ug apokryfu z V-VI wieku,  Mêdrcy
otrzymali od Maryi w prezencie jedn¹
z pieluch. Zgodnie ze swoim zwyczajem
rozpalili �wiêty ogieñ, któremu oddawa-
li cze�æ i wrzucili do niego pieluchê,
ale po wyga�niêciu ognia pielucha po-
zosta³a nietkniêta. Sta³a siê wiêc reli-
kwi¹, któr¹ Magowie ca³owali i k³adli
na swoje oczy i g³owy. Apokryfy syryj-
skie i ormiañskie zgodnie twierdz¹,
¿e spotkanie z Dzieci¹tkiem odmieni³o

ca³kowicie Mêdrców. Minê³o wiele lat,
a oni nadal ¿yli wspomnieniami tam-
tej chwili. Pewnego dnia dowiedzieli siê
o cz³owieku, który przyby³ z Palestyny
i podawa³ siê za ucznia Jezusa Chry-
stusa. By³ nim jeden z aposto³ów
�w. Tomasza. To on opowiedzia³ im ca³e
ziemskie ¿ycie Chrystusa i wy³o¿y³
Jego naukê. Aposto³ ochrzci³ ich i wy-
�wiêci³ na kap³anów Chrystusowych,
mia³ bowiem wkrótce wyruszyæ
w dalsz¹ drogê do Indii i potrzebowa³
nastêpców, którzy kontynuowaliby g³o-
szenie Dobrej Nowiny w Imperium Per-
skim. By³y nawet legendy, ¿e zostali bi-
skupami i ponie�li �mieræ mêczeñsk¹.

Marco Polo, który w XIII wieku
odby³ podró¿ na Daleki Wschód wspo-
mina o w mie�cie Savah (Seuva), gdzie
rzekomo pochowano ich cia³a:

Jest w Persji miasto Savah,
z którego wyszli trzej Magowie, kiedy
udali siê, aby pok³on z³o¿yæ Jezusowi
Chrystusowi. W mie�cie tym znajduj¹
siê trzy wspania³e i potê¿ne grobowce,
w których zostali z³o¿eni Trzej Mago-
wie. Cia³a ich s¹ a¿ dot¹d piêknie za-
chowane ca³o tak, ¿e nawet mo¿na
ogl¹daæ ich w³osy i brody (Marco Polo,
Opisanie �wiata, Przek³. Anna Ludwi-
ka Czerny). Podobnie miejsce to opi-
sa³ franciszkanin b³. Oderyk z Pordeno-
ne w roku 1320.

W katedrze w Kolonii znajduje
siê relikwiarz Trzech Króli, rzekomo
z ich doczesnymi szcz¹tkami. Otó¿ ce-
sarzowa Helena przewioz³a do Kon-
stantynopola tak¿e odnalezione w Je-
rozolimie relikwie Trzech Magów. W VI
wieku od cesarza z Konstantynopola
otrzyma³ je �w. Eustorgiusz, biskup
Mediolanu, a w 1164 roku, po zajêciu
Mediolanu, zabra³ je do Kolonii Fryde-
ryk I Barbarossa jako ³up wojenny. I tak
oto Trzej Królowie stali siê patronami
Kolonii.
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PONIEDZIA£EK  04.01.2016
  8.00   1) + Tomasz Goliasz (greg)

2) Dziêkczynna z pro�b¹ o b³.
Bo¿e dla Nowego Parlamentu

18.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
w ubieg³ym roku z pro�b¹ o b³.
Bo¿e dla rodzin Adamczyków
i Rogowskich w nowym roku

WTOREK  05.01.2016
  8.00 1) + Tomasz Goliasz (greg)

2) + Ma³gorzata Tekielska (od
s¹siadów)
3) ++ Stefania, Krystyna, Stefan,
Edward

 18.00  ++ Marek, Maria, Adam
�RODA 06.01.2016

OBJAWIENIE PAÑSKIE - TRZECH KRÓLI
  8.00 ++ Aniela i Walenty �mi³ek
  9.30 ++ Euzebiusz Podstawski w 5

r. �mierci, Michalina Mironowicz
w 17 rocz. �mierci

11.00  + Jerzy Kêsy
12.00
13.00 + Tomasz Goliasz (greg)
18.00  + Romana Akulenko w 3 r. �mierci

CZWARTEK 07.01.2016
  8.00 1) + Tomasz Goliasz (greg)

2) ++ Otylia, Karol Biskup
3) ++ Franciszek, Bibiana Korona

18.00 ++ Franciszek, Maria Wilk,
Teofil, Wac³awa Puchalscy

PI¥TEK 08.01.2016
  8.00 1) + Barbara Niemiec w 2 r.�mierci

2) + Tomasz Goliasz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Janusz Smarzowski

(od Zuzanny Grabowskiej)
SOBOTA 09.01.2016

  8.00 1) + Tomasz Goliasz (greg)
2) + Georgetta Trela (od s¹siadów)
3) + Stanis³awa Kucharska

18.00 ++ Jan Szot, Zofia Ciêciwa
NIEDZIELA 10.01.2016

  8.00 + Danuta Jaromir w 5 r. �mierci
  9.30 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o opiekê dla Jana
i Janiny w 41 rocz. �lubu oraz ich
dzieci

11.00 + Tomasz Goliasz (greg)
12.00 O wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
13.00 + Jacek Golec w 1 rocz. �mierci
18.00  + Eugeniusz Rosiek w 17 r. �mierci

INTENCJE MSZY �W.
04.01.2016 - 10.01.2016
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Gdy        narodzi³ siê w Betlejem, na niebie pojawi³a siê
niezwyk³a     . Dostrzegli j¹ w dalekich wschodnich kra-
inach Mêdrcy, nazywani niekiedy       . Od dawna wiedzieli,
¿e gdy pojawi siê na niebie taka      , bêdzie to oznacza³o, ¿e
przyszed³ na ziemiê Zbawiciel. Nie zastanawiaj¹c siê zbyt
d³ugo, zabrali drogocenne        i na wyruszyli w dalek¹      ,
któr¹ wskazywa³a im       . Wiele trudno�ci musieli pokonaæ,
aby dotrzeæ do Betlejem i oddaæ pok³on    . Sprostali im
jednak wszystkim. Gdy na jaki� czas zniknê³a im prowadz¹-
ca ich     , poprosili o pomoc okrutnego Heroda. Gdy w
koñcu przybyli do      , z rado�ci¹ ofiarowali swe dary:
jako symbol w³adzy królewskiej,      na znak, ¿e uznaj¹ w
Dzieci¹tku Boga, oraz       jako zapowied� mêki, która Go
czeka, gdy doro�nie. Kiedy zmêczeni podró¿¹ wêdrowcy
udali siê na spoczynek i zasnêli, ukaza³ im siê      , który
poleci³, aby w powrotnej       nie wstêpowali do Heroda,
lecz inn¹        udali siê do swych domów. Gdy Trzej Mêdrcy
odjechali, Józefowi ukaza³ siê        i powiedzia³ do niego,
aby ucieka³ z  Maryj¹ i        do Egiptu, gdy¿ z³y Herod bêdzie
ich szuka³, aby zabiæ Dzieci¹tko.

Przeczytaj tekst, wstawiaj¹c w miejsce gwiazdek
odpowiednie s³owa.

Pok³on Trzech Mêdrców
zadanie dla dzieci

Podpowied�:
S³owa zamiast
gwiazdek:
Jezus,
gwiazda,
Królami,
gwiazda,
dary,
drogê,
gwiazda,
Jezusowi,
gwiazda,
Betlejem,
z³oto,
kadzid³o,
mirrê, anio³,
drodze, drog¹,
anio³, Jezusem.

POKOLORUJ  RYSUNEK


