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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40

Gdy zaś minęły dni oczyszczenia Jezusa i Maryi, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować
Panu. Tak, bowiem napisano w Prawie Pańskim: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. Mieli również złożyć
ofiarę, zgodnie z nakazem Prawa Pańskiego: parę synogarlic
lub dwa młode gołębie. Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon. Oczekiwał
on pocieszenia Izraela, a Duch Święty był z nim. Duch Święty
objawił mu, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy
rodzice wnosili małego Jezusa, by wypełnić odnoszące się
do Niego przepisy Prawa. On wziął Go na ręce i wielbił Boga:
„Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim, słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec
i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. I błogosławił ich
Symeon, a do Jego matki Maryi powiedział: „On został dany,
aby w Izraelu wielu upadło i wielu powstało, i aby był znakiem,
któremu będą się sprzeciwiać. A Twoją duszę miecz przeszyje,
aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu”. Przebywała
tam również prorokini Anna, córka Fanuela, z plemienia Asera,
bardzo podeszła w latach. W małżeństwie przeżyła siedem lat
i owdowiała. Miała już osiemdziesiąt cztery lata. Nie opuszcza-

ła świątyni i służyła Bogu, poszcząc i modląc się dniem i nocą.
W tej właśnie chwili nadeszła, wielbiła Boga i opowiadała
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
Kiedy wypełnili wszystko zgodnie z Prawem Pańskim, wrócili
do Galilei, do swojego miasta – Nazaret. Chłopiec zaś rósł i nabierał sił, napełniając się mądrością, a łaska Boża była z Nim.
Dostrzec Boga
Bóg odpowiada na pragnienie tych, którzy chcą Go spotkać.
Często jednak jesteśmy niecierpliwi i chcemy doświadczać Jego
obecności bez przygotowania. Symeon i Anna całe lata przygotowywali się na spotkanie z Nim. Nie oznacza to, że w tym okresie
Bóg był nieobecny w ich życiu. On zawsze jest z nami, ale abyśmy
mogli to dostrzec, potrzebujemy głębokiej przemiany. On jest bliski ludziom, jest Emanuelem, Bogiem z nami, ale my nie zawsze
jesteśmy blisko Niego. Tajemnica spotkania z Bogiem polega nie
tyle na Jego przyjściu, co na tym, że je dostrzeżemy. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi św. Paweł (Dz
17,28) . Nie potrzebujemy szukać Go gdzieś daleko, jednakże musimy oczyścić nasze serca, abyśmy mogli Go dojrzeć (por. Mt 5,8).
Emmanuelu, naucz nas być tak blisko Ciebie, jak Ty jesteś
blisko nas. Niech nasze życie będzie cierpliwym przygotowaniem na spotkanie z Tobą.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Iz 55, 1-11; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11

Jan Chrzciciel głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie,
a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk
u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was
chrzcił Duchem Świętym”. Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu
w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po
tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha,
który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos
z nieba: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”.

Lekcja miłości
Jan Chrzciciel wiedział, że Jezus nie potrzebuje chrztu. Przecież to On sam miał chrzcić innych Duchem Świętym. Kiedy
jednak pojawił się nad brzegiem Jordanu i poprosił o chrzest,
Jan nie mógł oprzeć się naleganiu. W ten sposób Chrystus
pragnął pokazać, że stał się naprawdę jednym z nas. Syn
Boży przyjął ludzką naturę, a więc to wszystko, co przynosi
nasze życie. Nad Jordanem Bóg Ojciec objawia światu Syna.
W głosie z nieba można usłyszeć głębokie wyznanie miłości.

Jezus jest kochany nieskończoną miłością Ojca. Uczmy się tak
kochać.
Miłosierny Ojcze, dziękuję Ci za Twoją miłość. Okazałeś
ją, dając mi życie i zapraszając do przyjaźni z Tobą przez

Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziś w wodach Jordanu
przyjął On chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Spraw, proszę,
by łaska chrztu świętego wydawała w moim życiu błogosławione owoce.
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Relikwiarz Trzech Króli w Kolonii
W 2014 r. minęło 850 lat od sprowadzenia do Kolonii relikwii Trzech Króli. Rocznica ta obchodzona była bardzo
uroczyście, zorganizowano z tej okazji liczne wystawy, odczyty, oprowadzania i pielgrzymki. Nie bez powodu, gdyż
dla rozwoju miasta relikwie miały ogromne znaczenie, a do
dziś w herbie Kolonii widnieją trzy korony jako symbol mędrców ze Wschodu. Relikwie Trzech Króli miały – według
średniowiecznej legendy – zostać odnalezione przez św.
Helenę razem z relikwiami Krzyża Świętego; przewieziono je
do Konstantynopola, a następnie do Mediolanu. W XII w. cesarz Fryderyk Barbarossa podbił Mediolan, zdobywając przy
tym również relikwie, czczone przez wiernych jako doczesne
szczątki mędrców, którzy przybyli z dalekich krajów pokłonić się Dzieciątku Jezus. Podarował je swojemu kanclerzowi,
arcybiskupowi Kolonii Rainaldowi von Dassel. Dzięki temu
wydarzeniu Kolonia urosła do rangi najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych w średniowieczu, co stało się silnym impulsem do rozwoju tego miasta. Relikwie miały jednak również
znaczenie polityczne: umacniały pozycję Barbarossy wobec
papieża i uprawomocniały jego władzę.
Tak cennym relikwiom należało zapewnić odpowiednio
godne miejsce. W ciągu kilkudziesięciu lat od ich sprowadzenia zlecono wykonanie kunsztownego relikwiarza oraz rozpoczęto budowę nowej, imponującej gotyckiej katedry w miejsce poprzedniej świątyni, wzniesionej w czasach karolińskich.
Budowę tę ukończono dopiero po sześciuset latach.
Umieszczony dziś w centralnym miejscu katedry św. Piotra
i Najświętszej Maryi Panny relikwiarz Trzech Króli powstawał
w latach 1190-1220 w warsztacie złotniczym Mikołaja z Verdun oraz – po śmierci mistrza – jego następców. Jest złożony z dwóch kondygnacji, szerszy u podstawy, węższy u góry,
dzięki czemu kształtem przypomina miniaturę bazyliki. To
najcenniejszy oraz największy relikwiarz średniowiecza: mierzy aż 220 cm długości, 110 cm szerokości i 153 cm wysokości. Nazwa może być nieco myląca, w relikwiarzu
Trzech Króli znajdują się
bowiem również doczesne szczątki świętych Nabora i Feliksa oraz Grzegorza ze Spoleto, zmarłych
śmiercią męczeńską na
początku IV wieku.
Frontowa część relikwiarza jako jedyna została sporządzona z czystego
złota. U góry widzimy Jezusa w otoczeniu aniołów
w scenie Sądu Ostatecznego, u dołu chrzest Je-

zusa w Jordanie oraz adorację Dzieciątka przez Trzech Króli.
Mędrcom, którzy przyszli oddać pokłon Jezusowi, towarzyszy
jeszcze czwarta postać – jest to król Otto IV Welf, fundator
przedniej ściany relikwiarza. Otto ukazany został wprawdzie
bez korony, lecz już samo postawienie go w towarzystwie biblijnych postaci miało symbolicznie umocnić jego pozycję na
burzliwej wtedy niemieckiej scenie politycznej. Między górną
a dolną częścią relikwiarza znajduje się płytka w kształcie trapezu. Po jej otwarciu odsłania się kratę, za którą można było
już bezpośrednio obejrzeć szczątki, a także dotknąć ich kawałkiem papieru lub materiału, zabieranym następnie przez
pielgrzymów z sobą do domów.
Na bocznych ścianach relikwiarza umieszczono dwa rzędy
siedzących postaci, oddzielonych od siebie kolumnami. Prawy
bok nazywany jest stroną Dawida, lewy to strona Salomona.
W górnej kondygnacji umieszczono apostołów oraz dwóch
aniołów, w dolnej – starotestamentalnych proroków. Prorocy,
mimo pozycji siedzącej, ukazani zostali w bardzo dynamiczny
sposób; Mikołaj z Verdun osiągnął ten efekt poprzez podkreślenie ich gestów, wyrazu twarzy, a także ułożenie sukna ich
szat, inspirowane sztuką antyczną. Postacie apostołów powstawały po śmierci mistrza, a jego następcy pozostawali pod
silniejszym wpływem stylu romańskiego, stąd wyobrażenia
apostołów są już bardziej schematyczne i statyczne.
Tylna ściana relikwiarza, podobnie jak przednia, zawiera
trzy sceny wpisane w trójlistne arkady. U dołu widzimy ubiczowanie Jezusa oraz śmierć na krzyżu. Powyżej zmartwychwstały Chrystus koronuje świętych męczenników Nabora
i Feliksa. Między górną a dolną częścią znajduje się postać
biskupa w mitrze – jest to Rainald von Dassel. Figura wydaje
się być niedokończona, prawdopodobnie zamierzano początkowo umieścić ją w innym miejscu.
Zaskakującym elementem zdobienia relikwiarza są antyczne gemmy, czyli szlachetne kamienie opatrzone reliefem,
przedstawiające bóstwa
mitologii rzymskiej, starożytnych władców, czy też
np. postać tancerki. Takie
gemmy były w średniowieczu bardzo wysoko
cenione i umieszczono je
na relikwiarzu Trzech Króli
właśnie ze względu na ich
wartość artystyczną, a nie
na to, co przedstawiają.
Niektórym z nich przypisywano jednak pewne
znaczenie, tak było z wyobrażeniem Meduzy, która miała symbolizować

zło, niemające wstępu do katolickiej świątyni. Podobnie interpretuje się sceny polowania na dzika, wyobrażone w misternym fryzie. Cały relikwiarz jest bogato zdobiony drogocennymi kamieniami, arkadami i emaliowanymi kolumnami.
Na przestrzeni wieków relikwiarz bywał okradany z szlachetnych kamieni, został skrócony o jedną oś i pozbawiony
umieszczonych na dachu medalionów przedstawiających
sceny z życia Jezusa. Podczas restauracji przeprowadzonej
w latach 1961-1972 starano się w miarę możliwości przywrócić mu pierwotny wygląd.

Obchody 850. rocznicy sprowadzenia relikwii Trzech Króli do Kolonii odbywają się pod przewodnim hasłem Obficie
obdarowani. Hasło to nawiązuje do drogocennych darów,
jakie mędrcy ze Wschodu mieli ofiarować małemu Jezusowi,
odnosi się jednak przede wszystkim do łask, którymi hojnie
obdarowani zostali Trzej Królowie i wszyscy wierni, którzy ich
wzorem w swoim życiu poszukują Boga.
Oprac. za: Posłaniec Serca Jezusowego grudzień 2017

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela, 31 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo po
każdej Mszy Świętej.
2. Niedziela, 31 grudnia, to ostatni dzień roku kalendarzowego 2017. W ostatni dzień roku dziękujemy Panu Bogu za
wszelkie łaski i dary podczas Mszy św. i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 18.00. Modlimy się za parafian, którzy zmarli w minionym roku.
3. W poniedziałek, 1 stycznia rozpoczynamy pod opieką
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Nowy Rok Pański 2018. Prosimy o Boże błogosławieństwo na każdy dzień i życzymy sobie
wzajemnie, abyśmy w nadchodzącym roku w zdrowiu, pokoju
i radości wzrastali w Bożej łasce i wzajemnie sobie pomagając,
dzielili się darem miłości. Świadomi okrucieństwa, jakie niesie
każda wojna, modlimy się dzisiaj z całym Kościołem pod przewodnictwem Ojca Świętego o dar pokoju na świecie. Msze św.
będą o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.
4. Pierwszy czwartek miesiąca, 4 stycznia, po Mszy św.
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
5. W pierwszy piątek miesiąca, 5 stycznia zachęcamy do
przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata. Spowiedź w piątek
od godz. 17.00. Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy
piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
6. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Msze św. o godz.
9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W osobach trzech króli lub mędrców
ze Wschodu cały pogański świat złożył pokłon i ofiarował dary
nowonarodzonemu Królowi wszechświata. Jezus objawił się
im, jako Zbawiciel całej ludzkości. Błogosławimy w tym dniu
kadzidło i kredę. Niech wonny dym kadzidła wypełni nasze
domy, a drzwi niech ozdobi wyznanie naszej wiary: niech
Chrystus błogosławi to mieszkanie C+M+B 2018 (K+M+B
2018). W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, w sposób szczególny pamiętamy o tych,
którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu i chcemy wspierać
ich działalność w krajach misyjnych. Składka przeznaczona
jest na wspomożenie dzieła misyjnego Kościoła.
7. Niedziela, 7 stycznia, to święto Chrztu Pańskiego. Gdy
Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec

dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje
się dzieckiem Bożym. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się
liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd
przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego.
8. W niedzielę, 7 stycznia, po Mszy św. o godz. 9.00, spotkanie Żywego Różańca a o godz. 16.00 spotkanie opłatkowe dla
wszystkich grup parafialnych i wszystkich parafian.
9. W niedzielę, 14 stycznia, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie Kręgu Biblijnego – serdecznie zapraszamy.
10. W niedzielę, 14 stycznia, przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zachęcamy do modlitwy w intencjach
ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj
i szukają lepszego życia na obcej ziemi.
11. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Początek kolędy do południa od godz. 9.00 i po południu
od godz. 15.30 – prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na
wizytę księdza.
W godzinach przedpołudniowych ksiądz idzie po kolędzie
bez ministrantów. W okresie kolędowym Msze św. w dni powszednie odprawiane są o godz. 7.00 i 18.00. W środę po
Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do
Bożego Miłosierdzia. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać
po Mszy św., Jeżeli ze względu na czas pracy lub inne przeciwności ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie,
to prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii lub w kancelarii, tak,
byśmy wspólnie mogli ustalić dogodny czas.

PROGRAM KOLĘDY
02.01. Wtorek: ul. Morcinka 16, klatka IV; ul. Morcinka 8, klatka I
03.01. Środa: ul. Morcinka 10
04.01. Czwartek: ul. Morcinka 8, klatka II, III, IV
05.01. Piątek: ul. Morcinka 8, klatka V, VI; al. Zagłębia Dąbrowskiego 7, 9a, Folwarczna, Komuny Paryskiej, od godz. 11.00
08.01. Poniedziałek: ul. Morcinka 8, klatka VII, VIII
09.01. Wtorek: ul. Morcinka 8, klatka IX; ul. Morcinka 1, 3, 31
10.01. Środa: ul. Morcinka 5, 9
11.01. Czwartek: ul. Morcinka 3a, 3b, 7; ul. Tysiąclecia 4, klatka I, II,
12.01. Piątek: ul. Tysiąclecia 4, klatka III, IV, V, Wodna
13.01. Sobota: ul. Tysiąclecia 4, klatka VI, VII; ul. Tysiąclecia 6,
klatka I

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• We wtorek, 2 stycznia, święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami
Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii
tego samego dnia.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: grudzień 2017
1. Alan Robert Owczarek
2. Gabriel Robert Olszak

!

3.
4.
5.
6.

Lena Julia Zasucha
Zuzanna Piłat
Lena Roksana Głowacka
Dominik Kamil Bewicz

ZMARLI: grudzień 2017
1. Zygmunt Hruby
2. Mirosław Zientara
3. Wiesław Walczyk
4. Justyn Jacoszek
5. Mirosław Wiórkowski
6. Maria Stelmaszyńska-Korulczyk

5 INTENCJE MSZALNE

Niedziela 31.12. Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa
9.00. † Marię Leszczyńską, od koleżanek z pracy córki
10.30.		 Msza św. dziękczynna w 35. r. ślubu z prośbą
			 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
			 dla Bożeny i Adama
12.00. † Jadwigę Ćwienkowską w 5. r. śmierci, od synów
18.00.		 Zakończenie Roku: Za parafian
Poniedziałek 01.01. Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki
9.00. † Wiesława Walczyk, od córki z rodziną
10.30. † Zofię Kwiecień z racji urodzin, od synów, synowej
			 i wnuczek
12.00.		 Za parafian
18.00. † Mieczysława Włodykę
Wtorek 02.01.
7.00. † Justyna Jacoszek, od żony
18.00. † Annę Kulesa w 20. r. śmierci
Środa 03.01.
7.00. † Mirosława Wiórkowskiego, uczestników pogrzebu
18.00. † Andrzeja Łapaj w 6. r. śmierci, od siostry Wacławy
			 z rodziną
Czwartek 04.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00.		 O Boże błogosławieństwo dla Piotra Kyrcz
			 w 7. r. urodzin
Piątek 05.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00 † Janinę Kozioł, od wnuczki Joanny i wnuka
			 Przemysława z rodziną
Sobota 06.01. Uroczystość Objawienie Pańskiego
9.00. † Genowefę, Edmunda, Bożenę, Romana Baryła
10.30. † Władysława Zwolińskiego w 5. r. śmierci
12.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Anny Klimek w 80. r. urodzin
18.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca

!

Niedziela 07.01. Święto Chrztu Pańskiego
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Kazimierza Białka, od Żywego Różańca
10.30. † Jerzego Szlaworskiego
12.00.		 Za Parafian
18.00.		 W intencji ojczyzny
Poniedziałek 08.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00. † Tadeusza Bijaka, od sąsiadów z bloku i p. Ściborowej
Wtorek 09.01.
7.00. † Justyna Jacoszek, od uczestników pogrzebu
18.00. † Wiesławę Zając w rocznicę śmierci
Środa 10.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00. † Zygmunta Hruby, od córki Agnieszki z rodziną
Czwartek 11.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00. † Tadeusza Muras w 1. r. śmierci
Piątek 12.01.
7.00. † Annę Słodyczka
18.00 † Zygmunta Hruby, od Marii, Jerzego z rodziną; Rafała
			 z rodziną Maj, ze Szczyrku
Sobota 13.01.
7.00. † Marię Stelmaszyńską-Korulczyk, od uczestników
			 pogrzebu
18.00. † Franciszka Kądziela w 2. r. śmierci

!

II Niedziela Zwykła 14.01.
9.00. 1) † Matyldę Bochenek w 5. r. śmierci, od córki
			 z rodziną i zmarłych z rodziny Bochenków
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. II,
			 kl. I m.19, którzy przyjęli figurę Matki Bożej
			 Fatimskiej
10.30. † Marka Jaszczyk, od sąsiadów z bloku
12.00.		 Za Parafian
18.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń w 1. r. śmierci, od męża
			 Mariana i syna Mariusza z rodziną
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