
Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego (Święto

Epifanii),  zwane popularnie  Świętem Trzech Króli.  Jest  to  jedne  z  najstarszych

świąt w chrześcijaństwie.

Dzień Trzech Króli jest świętem Objawienia Boga światu. Był on obchodzony już

w III wieku na pamiątkę opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej

Królowie,  Trzej  Mędrcy  ze  Wschodu  złożyli  Dzieciątku  Jezus.  Pierwsi

chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie. Dopiero w końcu

IV  w.  do  liturgii  Kościoła  Powszechnego  wprowadzone  zostały  dwie  odrębne

uroczystości:  Boże  Narodzenie  –  25 grudnia  i  święto  Objawienia  Pańskiego –  

6 stycznia.

W Kościele katolickim Uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem świątecznym

nakazanym. Oznacza to,  że wierni są zobowiązani w tym dniu uczestniczyć we

Mszy św. oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają

oddawanie czci Bogu.

W Kościele  tego dnia  święci  się  wodę,  kadzidło i  kredę.  Napis  K + M + B +

bieżący  rok  jest  różnie  interpretowany:  Kacper,  Melchior,  Baltazar  (imiona

mędrców)  albo  Christus  manisionem  benedicat  (Niech  Chrystus  mieszkanie

błogosławi)  czy  Christus  multorum  benefactor  (Chrystus  dobroczyńcą  wielu).

Zwyczaj  nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-13,16),  kiedy to Izraelici  oznaczali

drzwi  swoich  domostw  krwią  baranka  paschalnego.  Chrześcijanie,  znacząc

poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą Chrystusa o błogosławieństwo,

a także publicznie wyznają swoją wiarę.

Opracowała Akcja Katolicka

Źródło: https://diecezja.rzeszow.pl/wydarzenia/uroczystosc-objawienia-panskiego-trzech-kroli/
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ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI, UROCZYSTOŚĆ 

Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące  
w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym
Dziecięciu.  A  wszyscy,  którzy  to  słyszeli,  zdumieli  się  tym,  co  im  pasterze
opowiedzieli.  Lecz  Maryja  zachowywała  wszystkie  te  sprawy  i  rozważała  je
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli  i widzieli,  jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień
ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł,
zanim się poczęło w łonie Matki. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 01.01.2023r.

INTENCJE MSZALNE:

02. 01. Poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
03. 01. Wtorek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
04. 01. Środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Jana Przyszlaka
05. 01. Czwartek 
Biały  Kościół –  Msza  św.  o  godz.  1800:  W  intencji  Parafian  -  o  potrzebne  łaski,
błogosławieństwo Boże, dar zdrowia i opiekę Maryi
06. 01. Piątek - Uroczystość Objawienia Pańskiego
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Kewina Konieczko
w 2. rocznicę śmierci
Nowolesie – Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Karola Kmiciewicza
oraz Józefy i Antoniego Czajkowskich
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Stanisława
Staszczyszyna
07. 01. Sobota 
Nowolesie – godz.  1700: O wieczną szczęśliwość dla śp. Janiny, Michała, Stanisława  
i Józefa Czwartackich oraz Kazimierza Morynia
08. 01. Niedziela 
Biały Kościół - Msza św. o godz. 800 O wieczną szczęśliwość dla śp. Gabrieli Polińskiej
w 2 rocznicę śmierci oraz Barbary Kosakowskiej w 10 rocznicę śmierci
Nowolesie - Msza św. o godz.  1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. męża Kazimierza,
syna Jana oraz śp. rodziców Marii i Kazimierza zmarłych z rodziny Szczepanowskich
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1200:  O  wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Antoniego
Pawliszaka

1. W  Uroczystość  Objawienia  Pańskiego,  6  stycznia,  zapraszam  do  wspólnego
kolędowania  połączonego  z  konkursem  na  najlepsze  wykonanie  kolędy  lub
pastorałki. Przewidziane są nagrody. Zapraszam na godzinę 1600.

Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże! 



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:
Cud przemiany
Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, prosto z pola. Bóg go
wybrał,  mimo że był najmłodszym spośród synów Jessego. Był on dobrym królem –
pasterzem swego ludu, choć nie ustrzegł się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze
pozostanie wielki. Jezus też jest pasterzem, ale nieporównywalnie większym – Bożym
Synem, Królem królów. Urodził się nie wśród możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim
Betlejem; wybrał nie pałac królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi gośćmi nie
były elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzeszników pasterze. Co to dla
nas  oznacza? Co oznaczają  te  zadziwiające,  po ludzku sądząc –  nierozumne –  Boże
wybory? Jezus wie, że nasze serca częściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac.
Jego przyjście  na  świat  możemy odczytać  jako wyraz nie  tylko uniżenia,  ale  przede
wszystkim miłości. Nie zwalnia to nas z obowiązku przygotowania się na Jego przyjście,
a raczej uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w stanie stać się
świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, lecz w ich sercach dokonał się cud
przemiany.

Panie Jezu, pasterze wrócili do swych domów radośni i przemienieni. Takiej przemiany
pragniesz dokonać także we mnie. Chcę Ci na to pozwolić. Przyjdź do mego serca. Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 

gdzie było Dziecię. "  
(Mt 2, 1-12) 


	Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

