gazetka parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Opolu - Malinie

nr 1(403)/2019

6 stycznia 2019

O BJAWIENIE P AŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Mateusza (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? Skoro usłyszał to król
Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
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”.
Niejeden na ich miejscu by się
zniechęcił. Wszystko sprzeciwia się tym
mądrym ludziom. Aby doświadczyć
radości z odnalezienia gwiazdy, potrzeba
niezwykłej wytrwałości. Odtąd z pasją
mędrcy poszukują Nowonarodzonego.
Nie zadowalają się tym, co już w życiu
osiągnęli. Podobnie jak
Abraham
opuszczają swój kraj, jednak zmierzają
już nie ku Ziemi Obiecanej, lecz ku
Synowi Bożemu. Porzucają ciasnotę
przyzwyczajeń i wyruszają w drogę, nie
zważając na czekające ich trudności. Ich
zdolność do wyrzeczeń płynie z

umiłowania Prawdy. Ci poganie stają się
wzorem
posłuszeństwa
Bożym
natchnieniom.
Poszukiwanie
Boga
poszerza horyzonty życia i napełnia serce
głęboką
radością,
która
pozwala
zapomnieć o poniesionych trudach.
Mędrcy przynieśli cenne dary, ale odeszli
o wiele bardziej obdarowani.
POMÓŻ MI, PANIE, OPUŚCIĆ CIASNOTĘ
MEGO WNĘTRZA, ABYM JAK ABRAHAM I
TRZECH MĘDRCÓW Z PASJĄ
POSZUKIWAŁ PRAWDY.
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Porządek Mszy świętych 6 - 13.01.2019
NIEDZIELA – 06.01.2019
7.30 – Do B. Op. za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Jadwigi z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w
intencji rodziny Sordoń.
10.30 - Do B. Op. za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Jadwigi z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w
intencji Eugeniusza Rurynkiewicz z okazji 60 urodzin.
Chrzest: Zofia Maria Knopek.
PONIEDZIAŁEK – 07.01.2019
18.00 - Za + Gerarda Mika, 2 szwagrów Eryka i Horsta Adamek oraz za ++
rodziców z obu stron.
WTOREK – 08.01.2019
18.00 – Za + Franciszka Kornek, 2 żony oraz ++ rodziców Gajos, brata Jerzego,
bratowa Zofię oraz za ++ z rodzin Kornek, Gajos, Psiuk i Kapler.
ŚRODA – 09.01.2019
18.00 – Za ++ Jana i Agnieszkę Szafarz, ich rodziców i rodzeństwo
CZWARTEK – 10.01.2019
18.00 – Do B. Op. za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Jadwigi z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogo. w
intencji Stefanii kulik z okazji 80 urodzin, za córki z rodzinami i za + męża
Jerzego.
PIĄTEK – 11.01.2019
18.00 - Za + Krystiana Pason w 30 dzień i ++ rodziców Edeltrudę i Józefa.
SOBOTA – 12.01.2019
18.00 – Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego i mądrość
wyboru dalszej drogi dla Łukasza Piechoty z okazji 18 urodzin.
NIEDZIELA – 13.01.2019
7.30 – Za ++ Katarzynę Tkocz, braci i siostry.
10.30 - Za + Matkę Marię Smolka w rocznicę śmierci, męża Gerharda, za ich
rodziców, rodzeństwo oraz za + zięcia Damiana.

17.00 – Rodzinne kolędowanie.
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♦

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna.

♦

Okazja do spowiedzi w tym tygodniu jest przed każdą Mszą św.

♦

Zabawa parafialna odbędzie się 19 stycznia. Zaproszenia są do
nabycia u przedstawicieli Rady Parafialnej. Ofiary z tego wydarzenia w
całości będą przeznaczone na spłatę remontu naszej świątyni. Proszę o
przyniesienie fantów do piątku 18 stycznia. (zakrystia)

♦

W czasie kolędy nie będzie spotkań dla kandydatów do
bierzmowania.

♦

Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom
parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę
rodziny z ulicy Teligi od Lasu do Lipiny. (sobota o godz. 9.00).

♦

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje św. Za tydzień kolekta
pokolędowa na inwestycje – spłacenie remontu. Serdeczne Bóg
zapłać.

♦

Kolęda na ul. Olimpijskiej (nieparzyste) odbędzie się 14 stycznia od
godz. 15.00. Pozostałe odwiedziny według rozpiski.

♦

Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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TRZECH CZY CZTERECH KRÓLI?
Zgodnie z pewną legendą do nowo
narodzonego Króla wyruszyło ze Wschodu nie
trzech, a czterech mędrców. Ów czwarty, podobno
najbardziej tęskniący za Zbawicielem, wziął ze sobą
trzy drogocenne kamienie, które zamierzał złożyć na
ręce Maryi. Wędrówka nie była łatwa, a że król ów
miał serce wrażliwe na cierpienie ludzi, często się zatrzymywał i pomagał: a to
dobrym słowem, a to siłą swoich rąk. Widząc biedę i smutek napotkanych ludzi,
zostawił po drodze wszystkie drogocenne kamienie, a zatrzymując się w jakimś
mieście czy wiosce dłuższy czas, w końcu zgubił gwiazdę. Zasmucił się ów mędrzec,
że zgubił swoje powołanie, ale cóż było rozbić. Postanowił żyć skromnie, pomagając
ubogim i cierpiącym. Lata mijały, a on służył napotkanym ludziom najszczerzej jak
umiał. Kiedyś zorientował się, że jest szczęśliwy, że idzie właściwą drogą, a zgubiona
niegdyś gwiazda świeci w jego sercu.
Tajemniczych przybyszów ze Wschodu wspomina tylko ewangelista
Mateusz, określając ich słowem „magio” – magowie. Magowie byli ludźmi dobrze
wykształconymi, mieli rozległą wiedzę, wpływ na życie polityczne, społeczne i
religijne kraju jako doradcy władców. Zajmowali się też wyjaśnianiem zjawisk
przyrodniczych, rozumieli powstawanie zjawisk astronomicznych, zgłębiali
astrologię. Zapewne dlatego późniejsza tradycja słusznie mówi o nich: mędrcy.
Określenie: królowie pochodzi dopiero z VI w.
Święty Mateusz nazywa krainę mędrców Wschodem. W tamtych czasach był
to obszar obejmujący Persję (obecnie Iran), Arabię i Babilonię (obecnie Irak), czyli
tereny położone na wschód od rzeki Jordan. Dary, które królowie nieśli ze sobą: złoto,
kadzidło i mirra były wyrobami typowymi dla Półwyspu Arabskiego. Stąd wzięła się
teza, że jeden z królów przybył z Arabii.
Skąd wzięło się tradycyjne przekonanie, że królów było trzech? Może
dlatego, że w Ewangelii czytamy o trzech darach. Nigdzie jednak nie jest
powiedziane, że przybyszów ze Wschodu nie było więcej. Przeciwnie, na
starożytnych malowidłach pojawia się od dwóch do dwunastu magów – w
katakumbach rzymskich znajdują się pochodzące z II i III w. malowidła
przedstawiające dwóch, czterech lub sześciu królów. Niezależnie od tego ilu
mędrców przybyło do Jezusa, tradycja przechowała pamięć o trzech, którym
średniowiecze nadało imiona Kacper, Melchior i Baltazar.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, od wczesnych
wieków chrześcijaństwa obchodzimy 6 stycznia. Jest to okazja nie tylko do
wspominania wizyty tajemniczych gości ze Wschodu, ale czas uświadomienie sobie,
że Chrystus narodził się dla wszystkich – małych i dużych, mądrzejszych i głupszych,
królów i pastuszków, swoich rodaków i przybyszów z daleka, wierzących i
niewierzących. Wszystkich. Również wszyscy mogą Go prosić o błogosławieństwo.

