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 EWANGELIA  NA DRUGĄ  NIEDZIELĘ  PO NARODZENIU PAŃSKIM    Mt 2,1-12  

   Pokłon Mędrców ze Wschodu 

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.                                                                                 

            

 
Niemądrze postąpili trzej mędrcy odwiedzając Heroda. A jednak Bóg 
współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują – Herod powiedział 
mędrcom więcej niż gwiazda. Na podstawie zawartego w księgach objawienia 
wskazał im drogę do Mesjasza. Sam jednak nie cieszył się z narodzin 
Dziecięcia, nie przeczuwał, że i dla niego narodził się Zbawiciel. Bóg sam 
pragnie nas spotkać i na rożne sposoby przyciąga do siebie. Nie bądźmy głusi 
na Jego wezwanie i przyjmijmy dar Jego obecności w naszym życiu.                                                

                                                                            



                
 
                                                         OGŁOSZENIA 
     1.   Od dziś Ks. Proboszcz zapisuje chętne osoby na całonocne czuwanie przed 
           obrazem Matki Bożej w Częstochowie. Wyjedziemy 25 I tj. w piątek o godz. 
           17.30 z Placu Jana Pawła II. Koszt przejazdu 25 zł./wpłacane przy zapisie/. 
     2.  Ks. Proboszcz przypomina, że Spotkanie Opłatkowe dla osób samotnych 
           rozpoczniemy 13 I Mszą św. o g. 16.00, a po niej będzie dzielenie się opłatkiem, 

 poczęstunek, wspólny śpiew kolęd i …może coś jeszcze.     Zapisy u pań: 
B. Skoneczna – tel. 0447104664   i  B. Młynarczyk – tel. 0447104602 

     3.   Najnowszy nr „Gościa Niedzielnego”/ w cenie 3 zł./ zawiera artykuły i zdjęcia  
           dotyczące naszej parafii. K. Proboszcz zachęca do nabywania czasopisma. 
     4.  W nadchodzącym tygodniu Ks. Proboszcz  wspólnie z Ks. Waldemarem  

odwiedzą mieszkańców: 
 7 I /pon. /od g.10.00  - Studzianki Nowe za lasem, tzw. Wrzoski; 
                od g. 15.00 – Oś. Skarpa: ul. Zachodnia, Lipowa 1, Kasztanowa 12 i 14. 
 8 I /wtorek /  od g. 10.00 – Lechów; 
                      od g. 14.00 – Czerniewice za szkołą : ul. Północna, Szkolna, Zagóry. 
 9 I /środa/ od g. 10.00 – Wielka Wola Trakt –rozpoczniemy z przeciwnych  
                                           stron ku środkowi. 

          11 I /piątek/od g. 10.00 –Studzianki RSP i Studzianki za autostr. od nr 30 do 46; 
                               od g. 10.00 –Czerniewice, ul. Południowa, tzw. Parcela po Trakcie. 
          12 I /sobota/ od g. 10.00 – Oś. Skarpa: ul. Brzozowa i Akacjowa.   

Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00.         

        

         
…i dorośli…                                                      Na stołach …smakołyki …                                             

                                                    

☻☻☻ 
Jasio prosi mamę:  - Mamo daj mi 3 zł dla biednego pana. 
                                - A gdzie on jest? 
                                 - Tam przed blokiem, sprzedaje lody.  



 

 
INTENCJE 

                                              PONIEDZIAŁEK  07.01.2008. 
----------------------------------------------- 
                                                             WTOREK 08.01. 2008 
  9.00 Za +Sylwestra Kacprzaka /int. od siostry Małgorzaty z rodz. /.  
                                                             
                                                             ŚRODA 09.01.2008 
16.00 NOWENNA DO MBNP. 
          Za +Władysława Pasika; 
                +Zygmunta Tomczyka / int.od wnuczków i prawnuczków /;  
                +Zofię Domańską /int. od koleżanek z Czerniewic/; 
                +Mariana Sygitowicza / int. od siostry Teresy z rodziną /; 
                +Stanisławę Pasik /int. od córki Zofii z mężem/. 
                 
                                                             CZWARTEK 10.01.2008 
 ----------------------------------------------- 
                                                             PIĄTEK 11.01.2008 
 9.00 Za +Mariannę Sawicką w 2 rocz. śm. i Stanisława. 
                                                             SOBOTA 12.01.2008 
  9.00 Int. wolna 
                                                             NIEDZIELA 13.01.2008 
  9.00 Za +Stanisławę, Teodorę i Henryka Duchnowskich. 
12.00 O Boże błog. i zdrowie dla Marty Piotrowskiej z racji 18 rocz. urodzin 
           oraz chrzestnych i całej rodziny. 
16.00 Za +Stefana Matysiaka w 28 rocz. śmierci. 
           O Boże błog. dla uczestników Spotkania Opłatkowego. 

 

                                                  
 

      
…wybrali śmy króla i królow ą balu…           …o północy były fajerwerki i szampan 
                                                                                       / bezalkoholowy !/ 
 


