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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM 

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Mt 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 usłyszał to 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, 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 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 Dziecię 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, żeby nie wracali do Heroda, inną 

drogą udali się do ojczyzny. 

Czy było ich trzech? Jakie były ich imiona? Czy rzeczywiście 

byli królami? Czy jeden był biały, drugi żółty, a trzeci 

czarny? Tego nie wiemy. Nasze domysły to efekt późniejszej 

tradycji. Ewangelia mówi nam jedynie o mędrcach, którzy 

przybyli ze Wschodu, prowadzeni przez gwiazdę, aby oddać 

pokłon Nowonarodzonemu i ofiarować Mu dary. Podczas 

gdy na Zachodzie w uroczystości Objawienia Pańskiego 

akcentujemy pokłon tajemniczych magów, tradycja 

chrześcijańskiego Wschodu ukazuje nam przy tej okazji 

jeszcze dwa inne wydarzenia: chrzest Jezusa w Jordanie 

oraz cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. 

Wszystkie trzy sceny ewangeliczne mają jeden wydźwięk: 
objawienie, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. 
Skupiając się na fragmencie Ewangelii czytanym podczas 

dzisiejszej liturgii, spróbujmy zrozumieć przesłanie, jakie 

zostawiają nam magowie. Można je streścić w kilku 

słowach: Wyrusz! Daj się prowadzić! Przygotuj się na 
spotkanie ze złem! Daj się zaskoczyć! Oddaj pokłon!  

Najpierw trzeba wyruszyć. Wbrew pozorom wcale nie jest 

to łatwe. I choć rwiemy się do różnych inicjatyw, spraw, to 

naprawdę wyruszyć nie jest prosto. Jak mówił jeden z 

teologów: gdybyśmy dzisiaj usłyszeli, że narodził się 

Zbawiciel, kto by poszedł? Może najwyżej obejrzelibyśmy 
w wieczornym dzienniku skróconą relację o tym, że w 
stajni urodziło się dziecko. Ale czy odłożylibyśmy pilota od 

telewizora, czy chciałoby się nam wstawać z fotela… Aby 

wyruszyć trzeba podjąć ryzyko.  

W drodze daj się prowadzić. Magów prowadziła gwiazda 

świecąca nad Betlejem, ale wewnętrznie podążali za 

tęsknotą, którą Bóg złożył w każdym otwartym, szukającym 

sercu. W drodze do Boga musimy mądrze odczytywać 

rzeczywistość zewnętrzną, jako znak Bożej obecności, ale 

nie możemy zapominać o gorącej tęsknocie serca.  

Bądź przygotowany na konfrontację ze złem. Na swojej 

drodze mędrcy spotykają Heroda. Marzymy o świecie bez 

zła i przemocy, a nie znajdując wyśnionego ideału, 

obrażamy się i odmawiamy podróży. Każdy, kto zdecyduje 

się na wyjście z domu, wcześniej czy później spotka się ze 

złem. Trzeba być na to przygotowanym. Daj się zaskoczyć. 

Magowie szukali zbawiciela i króla. Pewnie niemałego 

doznali zaskoczenia, gdy znaleźli bezbronne niemowlę. 

Pozwól, aby Bóg działał po swojemu.  
o. Tomasz Gaj OP 
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1. Dziś, wraz z całym Kościołem, obchodzimy uroczystość 

Objawienia Pańskiego. Po wszystkich Mszach św. 

poświęcenie kredy i kadzidła. Tradycyjnie tego dnia 

modlitwą i ofiarami składanymi na tace wspieramy dzieła 

misyjne Kościoła. Zapraszamy wszystkich do udziału  

w orszaku Trzech Króli, który wyruszy o godz. 12:00 spod 

Fary i przejdzie do naszej Katedry.   

2. Dziś przypada 16. rocznica sakry biskupiej Ks. Biskupa 

Piotra Libery, którą przyjął  6 stycznia 1997 r. z rąk bł. 

Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Ksiądz 

Biskup odprawi dziś w naszej Katedrze Mszę św. o godz. 

13:00. Pamiętajmy szczególnie w tym dniu o modlitwie 

za naszego Biskupa Piotra.  

3. Dziś ostatni dzień festiwalu „Płockie Kolędowanie”.  

O godz. 19:00 w naszej Katedrze odbędzie się koncert 

połączonych chórów miasta Płocka, w tym chóru Pueri et 

Puellae Cantores Plocenses. Zapraszamy!    

4. W przyszłą niedzielę, 13 stycznia wraz z całym 

Kościołem będziemy obchodzili święto Chrztu Pańskiego, 

które kończy okres Bożego Narodzenia. 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18:00 

odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników 

parafialnej pielgrzymki do Rzymu w lutym br. 

6. Parafia Katedralna zaprasza w Roku Wiary do udziału  

w pielgrzymce śladami św. Pawła Apostoła do Grecji  

i Turcji w dniach 18-30 lipca br. Cena: 2850,00 PLN oraz 

540,00€. Cena obejmuje: przejazd autokarem 

klimatyzowanym w Grecji i Turcji, zakwaterowanie  

w hotelu (pokoje 2 lub 3 osobowe), obiadokolacje 

(napoje dodatkowo płatne) od 1 do 12 dnia wyjazdu; 

śniadania od 2 do 13 dnia wyjazdu; ubezpieczenie KL  

i NNW; opiekę pilota na trasie całego wyjazdu, przelot  

z Warszawy do Aten oraz z Istambułu do Warszawy. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. Dariusza, 

oraz w kancelarii parafialnej i na stronie internetowej 

naszej parafii.   

7. Ministranci ze sprzedaży sianka w IV Niedzielę 

Adwentu uzyskali 613 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy 

wsparli Katedralną Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

900  †  Ks. Władysław Lis – 6 greg. 

900 † Maria Małkowska w 57 rocz. śm. 
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1800  † Marianna Kruszewska 

900 †  Ks. Władysław Lis – 7 greg. 
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1800  † Teresa Skalska 

900  †  Ks. Władysław Lis – 8 greg. 

900 † Kazimiera Zalewska 
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1800  † Stanisława Ciszewska 

900  †  Ks. Władysław Lis – 9 greg. 

900  † Zdzisław Białecki 
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1800 

 † Władysław Kocot (2 rocz. śm.) oraz za 

Jego Rodzinę i za zm. z Rodziny 

Szymańskich 

900  †  Ks. Władysław Lis – 10 greg. 

900  † Alicja Maria Zakrzewska 
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1800  † Edward Gębala 

900  †  Ks. Władysław Lis – 11 greg. 

900 † Mirosław Hajdamowicz 

900 † Mieczysław Kaszewski 

1800  † Stanisława Jankowska w I rocz. śm. 
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1800 
 † Jan i Czesława Flak, Rodziców i 

Rodzeństwo z rodziny Swat i Flak 

800  †  Ks. Władysław Lis – 12 greg. 

1000  † Jan Szumański 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2013  

 
Poniedziałek  ( 07.01.2013 r. ) – od godz. 15.30 

1. ul. Obrońców Westerplatte 7 – 1 ksiądz 

2. ul. Obrońców Westerplatte 7/1 – 1 ksiądz 

3. ul. Obrońców Westerplatte 8 – 1 ksiądz 

4. ul. Obrońców Westerplatte 8/1 – 1 ksiądz 

5. ul. Obrońców Westerplatte 10 – 1 ksiądz 

 
Wtorek ( 08.01.2013 r. ) – od godz. 15.30 

1. ul. A. Mickiewicza 4 – 1 ksiądz 

2. ul. Mickiewicza 6; ul. Obr. Westerplatte 9 – 1 ksiądz 

3. ul. Kochanowskiego 1/1 – 1 ksiądz 

4. ul. Kochanowskiego 1a – 1 ksiądz 

5. ul. Kochanowskiego 3 – 1 ksiądz 

 
Środa  ( 09.01.2013 r. ) – od godz. 15.30 

1. ul. Kochanowskiego 1 – 3 księży  

2. ul. Kochanowskiego 3a – 1 ksiądz 

 
Czwartek ( 10.01.2013 r. ) – od godz. 15.30 

1.           ul. Kochanowskiego 3b – 1 ksiądz 
2.           ul. Kochanowskiego 13a – 1 ksiądz 

3.           ul. Kochanowskiego 13b – 1 ksiądz 

4.           ul. Kochanowskiego 15 – 1 ksiądz 

5.           ul. Obr. Westerplatte 18 i 14 – 1 ksiądz 

 
Piątek ( 11.01.2013 r. ) – od godz. 15.30 

1. ul. Obr. Westerplatte 14/1 i 20 – 1 ksiądz 

2. ul. Obr. Westerplatte 16 i 20/1 – 1 ksiądz 

3. ul. Obr. Westerplatte 22 – 1 ksiądz 

4. ul. Obr. Westerplatte 10/1 i 10/2 – 1 ksiądz 

5. ul. Obr. Westerplatte 12 – 1 ksiądz 

 
Sobota ( 12.01. 2013 r. ) – od godz. 11.00 

1. ul. Kochanowskiego 15 A – 1 ksiądz 

2. ul. Kochanowskiego 15 B – 1 ksiądz 

3. ul. Kochanowskiego 17 – 1 ksiądz| 

4. ul. Kochanowskiego 19 – 1 ksiądz 

5. ul. Kochanowskiego 21 i 25 – 1 ksiądz 

 

 

 

Annuntiatio Festorum AD 2013 

W Święto Trzech Króli, zgodnie z tradycją ogłasza 

się w sposób uroczysty daty Paschy i świąt 

ruchomych na rozpoczynający się rok kalendarzowy 

(Annuntiatio Festorum). Kontekst liturgii (po 

odczytaniu Ewangelii), treść i melodia (melodia 

Exultetu – paschalnego hymnu) nadają mu 

charakter objawieniowy. Zwyczaj każe uroczyście 

ten kalendarz odśpiewać. My zaś zamieszczamy go 

w Biuletynie, tak by każdy mógł, zabierając go do 

domu, dowiedzieć się kiedy są święta i kiedy 

przybywać do Kościoła, by dostawać łaskę od Pana. 

Najmilsi bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się 
pośród nas i zawsze będzie się objawiać. W rytmie  
i wydarzeniach czasu wspominamy i przeżywamy 
tajemnice zbawienia. Centrum całego roku 
liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt 
w Niedzielę Zmartwychwstania. W tym roku 
Wielkanoc będziemy obchodzili trzydziestego 

pierwszego marca. A w każdą Niedzielę – Paschę 
tygodnia – Kościół Święty uobecnia wielkie 
wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech  
i śmierć. Ze Świąt Paschalnych wypływają wszystkie 
święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca 
Wielki Post jest w tym roku trzynastego lutego, 
Wniebowstąpienie Pańskie dwunastego maja, 
Zesłanie Ducha Świętego dziewiętnastego maja, 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
trzydziestego maja. W pierwszym dniu grudnia 
przypada Pierwsza Niedziela Adwentu. 
Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów i we 
Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół 
pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana.  

Chrystusowi, który był, który jest i który 

przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie 

wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. 

Amen. 
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Katechizm Płocki na Rok Wiary: Objawienie Pańskie
 

1. Obchodzona każdego roku 6 stycznia uroczystość 

Objawienia Pańskiego, zwana w polskiej tradycji ludowej 

świętem Trzech Króli, jest najstarszym - obok Wielkanocy 

– świętem kościelnym.  

2. „Objawienie - uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego 

- jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna 

Bożego i Zbawiciela świata” (KKK 528). Podczas gdy Boże 

Narodzenie koncentruje się bardziej na uniżeniu Syna 

Bożego, podkreślając ubóstwo i prostotę ziemskich 

narodzin Chrystusa, Objawienie Pańskie kieruje wzrok 

wierzących na Boską wielkość nowonarodzonego 

Dziecięcia. Bóstwo Chrystusa uznali Mędrcy ze Wschodu, 

padając przed Nim na twarz, oddając Mu pokłon  

i ofiarując dary. To samo Bóstwo obwieścił głos Ojca  

z nieba w momencie chrztu Chrystusa w wodach Jordanu. 

Swe Bóstwo okazał wobec Apostołów sam Jezus, gdy 

dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino, aby 

„objawić swoją chwałę i by uwierzyli w Niego Jego 

uczniowie” (por. J 2,11). W mędrcach - „reprezentantach 

wyznawców sąsiednich religii pogańskich - Ewangelia widzi 

pierwociny narodów, które przyjmą Dobrą Nowinę 

zbawienia” (KKK 528).  

3. Jako uroczystość kościelna, Objawienie Pańskie 

wywodzi się z chrześcijańskiego Wschodu i sięga 

początków III wieku. Właśnie wtedy, w szóstym dniu 

stycznia, chrześcijanie Wschodu zaczęli obchodzić 

narodziny Chrystusa - prawdziwego Słońca ludzkości, 

przeciwstawiając je pogańskiemu kultowi słońca. W IV 

wieku do kalendarza liturgicznego na stałe wpisano Boże 

Narodzenie, obchodzone 25 grudnia jako pamiątka 

przyjścia na świat Syna Bożego w Betlejem. Od tego 

momentu 6 stycznia stał się świętowaniem - ściśle 

powiązanych z narodzeniem Chrystusa - innych ważnych 

momentów Jego ziemskiego życia, w których zostało 

objawione Jego Bóstwo. Tymi wydarzeniami są: pokłon 

Mędrców, chrzest w Jordanie i cud w Kanie Galilejskiej.  

W niektórych Kościołach lokalnych dołączano do nich 

również cudowne rozmnożenie chleba i przemienienie 

Chrystusa na górze Tabor. 

Chociaż uroczystość Objawienia Pańskiego powszechnie 

jest u nas zwana świętem Trzech Króli, jednak Ewangelie 

nie nazywają Mędrców królami, ani też nie podają ich 

liczby. O trzech Mędrcach - w związku z symbolicznymi 

trzema darami, jakie złożyli Chrystusowi - zaczęto pisać  

 

 

w III wieku. Królami - być może w nawiązaniu do Psalmu  

72(71) - nazwano ich w wieku VI. Ich imiona - Kacper, 

Melchior, Baltazar - pojawiły się w średniowieczu.  

Z przełomu XV i XVI wieku pochodzi obrzęd poświęcania 

złota, kadzidła i mirry. W nowszych czasach doszedł do 

niego zwyczaj poświęcania kredy, którą wypisuje się na 

drzwiach mieszkań inicjały imion Trzech Króli i rok bieżący. 

Przyniesione Chrystusowi złoto symbolizuje Jego godność 

królewską, ofiarowane kadzidło - to uznanie Jego 

prawdziwej Boskości, a mirra - to symbol rzeczywistego 

człowieczeństwa Pana Jezusa. 

Ewangelia wspomina o cudownej gwieździe, która 

prowadziła Mędrców do Betlejem (por. Mt 2,9). 

Ewangelista św. Mateusz, pisząc o gwieździe, bez 

wątpienia ma na myśli jakieś niezwykłe zjawisko. Wydaje 

się, że daremne są wszelkie próby naturalnego jego 

wyjaśnienia. Z pewnością chodzi tu o nawiązanie do 

proroctw Starego Testamentu. U ludów Wschodu 

panowało przekonanie, że każdy człowiek ma swoją 

gwiazdę, a cóż dopiero Chrystus! Gwiazda Betlejemska 

zdaje się być symbolem Mesjasza i przychodzącego wraz  

z Nim światła, mającego zajaśnieć nad wszystkimi 

narodami.  

4. Zapamiętajmy: Wydarzenia zbawcze, poprzez które 

Jezus objawił się światu, stanowiły początek wezwania 

do wiary wszystkich narodów i każdego człowieka 

stworzonego na obraz i podobieństwo Boże,  

i odkupionego krwią Chrystusa. Każdy z nas, tak jak 

niegdyś Mędrcy ze Wschodu, powinien pozwolić 

prowadzić się wierze i powinien dar wiary nieść innym, 

ukazując w ten sposób nieskończoną miłość Boga ku 

każdemu człowiekowi.  

Ks. prał. dr hab. Daniel Brzeziński 

 

 

Kiedy zawierzamy się całkowicie 

Panu, wszystko się zmienia. 

Jesteśmy dziećmi Ojca, który nas 

kocha i nie opuszcza nigdy. 

  

Papież Benedykt XVI 


