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Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. W 
Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród 
której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata 
złożyć Mu pokłon. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się kadzidło i kredę. Kredą 
oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. 
Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą 
być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po 
łacinie: 

Christus mansionem benedicat 
Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. 
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EWANGELIA NA  2 NIEDZIEL Ę  PO NARODZENIU PAŃSKIM                                          J 1, 1-18 
 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas  
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się 
stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 
ciemność jej nie ogarnęła.  
Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.  
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z 
krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: "Ten był, o którym 
powiedziałem: «Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
Ojca, o Nim pouczył. 

 
    Św. Jan mówiąc o przyjściu Słowa skarży się: „Przyszedł do swoich, a swoi Go nie 
przyj ęli". Nie przyj ęli, bo byli bardzo zajęci sobą (uczeni w Piśmie) i swoją władzą 
(Herod). Dziś skarżyłby się słowami kolędy: „A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, 
jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy". Nie ma 
miejsca, bo na tronie ludzkiego serca zamiast Boga jest nasze własne „ja". Bóg jest 
poza tronem, poza sferą zainteresowań albo jest u stóp tronu ludzkiego serca, jest 
na dalszym miejscu, ledwo żyje, jest środkiem do celu. Straszna skarga. 
   Na pocieszenie mówi dalej w swym Prologu św. Jan: „Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi". 
Być dzieckiem Bożym... A więc - ufać Bogu bezgranicznie, prosto, szczerze. A więc - 
być nim przez łaskę i czuć się dzieckiem Bożym. A więc - po upadku płakać i biec do 
Jezusa, pokazywać Mu to stłuczenie, pozwolić Mu je niejako pogłaskać i w żalu 
przytuli ć się do Niego. A Jezus przyjmie, podniesie z upadku i przywróci do godności 
dziecka Bożego. 
    Jesteśmy wdzięczni św. Janowi Ewangeliście za dzisiejszy fragment Prologu. 
Jesteśmy wdzięczni za ukazanie nam prawdy, że druga osoba boska - Słowo - stało się 
człowiekiem - Ciałem, dało nam łaskę i moc, byśmy mogli przyjąć Je i stać się dziećmi 
Bożymi. 
 
 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W najbliższy poniedziałek, tj. 6 stycznia przeżywamy Uroczystość Objawienia 
    Pańskiego. Przypominam, że jest to święto nakazane, a więc nieobecność w tym  
    dniu na Mszy św. z własnej winy jest grzechem ciężkim. Msze  św. będą 
    sprawowane w porządku niedzielnym, tj. 9.00, 12.00 i 16.00,  w czasie których 
    zostanie poświęcona kreda. 
2. Zapisuję chętne osoby na całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej  
    w Częstochowie. Wyjeżdżamy 7 lutego, tj. w piątek o godz. 17.30 z Pl. JPII. 
    Koszt pielgrzymki wynosi 35 zł /wpłacane przy zapisie/. 
3. W nadchodzącym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzę mieszkańców: 
    08 I środa       – Kazanów; 
    09 I czwartek – Mała Wola; 
    10 I piątek      – Teodozjów; 
    11 I sobota      -  ul. Mazowiecka od nr 1 do apteki. 
    Zgodnie ze zwyczajem proszę podjechać pojazdem na godz. 10.00. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- Jasiu, jaki jest twój ulubiony pisarz? 
- Tadeusz Kościuszko. 
- Ale przecież Tadeusz Kościuszko nie napisał ani jednej książki! 
- No właśnie. 
 

KOMPENDIUM  
KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział drugi 
WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, 

SYNA BOŻEGO JEDNORODZONEGO 
 

"JEZUS CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ, 
TRZECIEGO DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ" 

 
125. Co oznacza, że Jezus "zstąpił do piekieł"?  
Kraina zmarłych, do której zstąpił Chrystus po śmierci, nazwana przez Pismo Święte 
"piekłem" - nie należy utożsamiać go z piekłem potępionych - oznacza los tych wszystkich 
zmarłych, zarówno sprawiedliwych, jak i złych, którzy zmarli przed Chrystusem. Zmarły 
Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego Boską Osobą, dołączył w krainie zmarłych 
do sprawiedliwych, którzy czekali na Odkupiciela, aby dostąpić łaski oglądania Boga. 
Przez swoją śmierć dla nas zwyciężył śmierć i diabła, "który dzierżył władzę nad śmiercią" 
(Hbr 2,14), wyzwolił sprawiedliwych oczekujących na Zbawiciela i otworzył im bramy 
nieba. 632-637  
126. Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa?  
Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa i stanowi, 
tak samo jak Krzyż, istotną część Misterium Paschalnego. 631; 638  
 



                                                                          INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  06. 01. 2014 
                                                              OBJAWIENIE PA ŃSKIE 
  9.00 Za +Mariannę w 1 rocz. śmierci i Franciszka Goleniów oraz cr. Goleniów 
                 Kwiatkowskich i Jeziorskich. 
12.00 Za Parafian. 
16.00 Za +Mariana i Władysława Tworskich oraz Mariannę Wójciak. 
                                                                     WTOREK  07. 01. 2014 
  9.00 ……… 
                                                          ŚRODA  08. 01. 2014 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Suskiej z racji imienin. 
          Za +Wiesławę Gierach w 1 rocz. śmierci; 
                +Genowefę i Edwarda Majerowiczów oraz Tadeusza i Kazimierza 
                  Pietrzaków. 
                                                               CZWARTEK  09. 01. 2014 
  9.00 ……… 
                                                          PIĄTEK  10. 01. 2014 
  9.00 ……… 
                                                  SOBOTA  11. 01. 2014 
  9.00 ……… 
 
                                                   NIEDZIELA  12. 01. 2014 
  9.00 Za Zmarłych Parafian; 
          Za +Helenę w 1 rocz. śmierci i Franciszka Stępniaków oraz cr. Stępniaków, 
                  Jeziorskich i Tadeusza Szymczaka.  
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Kamila Szadkowskiego z racji 18 rocz. urodzin; 
16.00 Za +Wiesławę Mela w 1 rocz. śmierci, cr. Melów i Byczkowskich. 
 

STATYSTYKA PARAFIALNA ZA 2013 ROK 
Liczba chrztów ………………………………………………………….…..           35 
Liczba ślubów  ………………………………………………………………           23 
Liczba pogrzebów …………………………………………………………..           30 
Liczba dzieci I Komunijnych ……………………………………………....           35 
Liczba chorych przyjmuj ących Sakramenty święte ……………………...           47 
Liczba rozdanych Komunii świętych ……………………………………...     65 000 
            / w tygodniu – 1250/ 
 
 
127. Jakie "znaki" potwierdzają Zmartwychwstanie Jezusa?  
Oprócz tak istotnego znaku, jakim był pusty grób, Zmartwychwstanie Jezusa zostało 
potwierdzone przez niewiasty, które pierwsze spotkały Jezusa i były pierwszymi 
zwiastunami tej nowiny dla samych Apostołów. Następnie Jezus "ukazał się Kefasowi 
[Piotrowi], a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 
równocześnie" (1Kor 15,5-6), i innym jeszcze. Apostołowie sami nie mogli wymyślić 
zmartwychwstania, ponieważ wydawało im się ono niemożliwe: sam Jezus wyrzucał im ich 
niewiarę. 639-644; 656-657 /cdn./. 


