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„Ujrzeliśmy Jego 
gwiazdę na 
Wschodzie 

i przybyliśmy 
złożyć pokłon 

Panu.”

1

Na początek...

Wizyta duszpasterska w naszym domu

Gdy  kapłan  przychodzi  do  nas  z  wizytą 
duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po 
kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę, że jest to przede 
wszystkim  wydarzenie  religijne.  Przychodzi  bowiem 
pobłogosławić  dom  i  Jego  mieszkańców  oraz  wspólnie 
pomodlić się o potrzebne łaski.

Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to 
my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło 
ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym 
znajdować się  będą tylko:  Pismo Święte,  krucyfiks,  woda 
święcona, kropidło, świece. Specyfiką tego wydarzenia jest 
również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w którym 
bierze  udział  cała  nasza  rodzina  i  wszystkie  osoby 
zamieszkałe  w  tym  mieszkaniu,  czy  domu.  Naszym 
obowiązkiem jest zatem zdobycie informacji, w jakim dniu 
i  godzinach  nastąpi  to  wydarzenie,  odpowiednie 
przygotowanie stołu i zgromadzenie przy nim w gotowości 
do wzięcia w nim udziału całej, bez wyjątku, rodziny. Można 
by jeszcze dodać, że jest to religijne wydarzenie uroczyste 
i musi temu odpowiadać wygląd naszego mieszkania i nasze 
stroje.

Wizyta  duszpasterska  jest  także  wydarzeniem 
towarzyskim.  W  tym  sensie,  że  kapłan  jest  gościem 
w  naszym domu i  obowiązują  wobec  niego  wszystkie  te 
procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Kolęda 
jest zawsze okazją do zawiązania bliższej więzi z parafią i jej 
duszpasterzami, a także podjęcia współodpowiedzialności za 
naszą  lokalną  wspólnotę.  Ponadto  bardzo  dobrym 
i pomocnym zwyczajem jest odprowadzanie księdza z domu 
do domu.



EWANGELIA
Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

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?  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.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. o godz. 7:00, 
9:00, 9:00 w dolnym kościele, 10:30, 10:30 w dolnym kościele, 12:00 i 18:00, o godz. 
17:40 Nieszpory. Oprawę muzyczną na Mszy o godz. 18:00 wykona chór ze szkoły 
muzycznej. Po Mszy o godz. 10:30 w kaplicy Matki Bożej dzieci ze szkoły nr 2 wystawią 
Jasełka.

2. Dziś na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła, które będzie można nabyć 
w kościele.

3. Do nabycia prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny.
4. W środę 9 stycznia modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia, a po nich Msza św. 
zbiorowa.

5. W  sobotę  12  stycznia  o  godz.  18:00  Msza  św.  imieninowa  w  intencji  ks. 
Arkadiusza.

6. W niedzielę 6 stycznia w godz. 14:00 – 17:00 będą po naszej parafii  chodzić 
„Kolędnicy misyjni”. W tym roku ofiary z kolędowania będą przeznaczone na dzieci 
z Wietnamu. Z góry serdecznie dziękujemy za ich przyjęcie.
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7. Ogłoszenia dla scholi  „Nutki Jezusa”: 11.01.2013r.  o godz 19.00 odbędzie się 
próba w kościele, natomiast 12.01.2013r. o godz.10.00 rozpoczynają się przesłuchania 
do  konkursu  "Kolędowe  Serce  Mazowsza"  (OBOWIĄZUJE  STRÓJ  GALOWY). 
Przesłuchania  odbędą  się  w  OSP  Sulejówek,  ul.  Świętochowskiego  15/17.  Kolejna 
próba 12.01.2013r. o godz. 18, zapraszam schole na Mszę św. a po niej na próbę 
generalną przed koncertem (obecność obowiązkowa). Natomiast  13.01. po Mszy św. 
o godz.10.30 odbędzie się koncert kolęd i pastorałek, na który wszystkich serdecznie 
zapraszamy.

8. W niedzielę 20 stycznia po Mszy wieczornej,  czyli  ok.  godz.  19:00, w kaplicy 
Matki Bożej odbędzie się kolejne spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy 
o zabranie ze sobą długopisu i zeszytu do notowania.

9. W naszej  parafii  organizowana jest  pielgrzymka do Włoch, Chorwacji  i  Bośni, 
w dniach 14-27.04.2013 r. Koszt 1200 zł + 285 euro. Zapisy u ks. Piotra.

Wizyta duszpasterska, w dniach od 7 do 14 stycznia:

W poniedziałek 7 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• c. d. ul. Dworcowej (jeden kapłan od przejazdu, a drugi do Piłsudskiego)

• ul. Młodości i Szkolna (trzeci kapłan)

We wtorek 8 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• c. d. ul. Paderewskiego (jeden kapłan od Piłsudskiego, drugi od Sobieskiego)

• ul. Grabskiego (trzeci kapłan)

W środę 9 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:

• ul. Oleandrów i Kruczkowskiego oraz uliczki przyległe: Dojazdowa, Prosta, Mysia 
i  Paca (jeden kapłan od Sobieskiego do Grabskiego,  drugi  od Grabskiego do 
Żeromskiego, trzeci i czwarty od Żeromskiego do Piłsudskiego)

W czwartek 10 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:

• ul. Okulickiego i cała Kościuszki – razem z przedłużeniem (dwóch kapłanów)

• ul. Przejazd, Dzielna i Nowotki (dwóch kapłanów)

W piątek 11 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul. Żeromskiego (dwóch kapłanów), Moniuszki i Prusa (trzeci kapłan)

W sobotę 12 stycznia od godz. 10:00, czterech kapłanów:

• ul. Legionów, Krasickiego, Kolbego i domy przy ul Mariańskiej

Redakcja: arkadiuslao@wp.pl 3



W poniedziałek 14 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:

• ul. Osiedlowa, Harcerska, Kwiatowa i Kasprowicza

Uprzejmie prosimy o odprowadzanie księży z domu do domu.

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez 
św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy 
klękają  przed  Bogiem Wcielonym. To jedno  z  najstarszych  świąt  w Kościele.  Trzej 
królowie  być  może  byli  astrologami,  którzy  ujrzeli  gwiazdę  -  znak  narodzin  Króla. 
Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, 
który  wyprowadził  ich  w  daleką  i  niebezpieczną  podróż  do  Jerozolimy.  Herod 
podejmując ich dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na 
podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia 
Mesjasza  wymieniają  Betlejem.  Tam wyruszają  Mędrcy.  Odnajdując  Dziecię  Jezus, 
ofiarowują mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, 
udają się do swoich krajów inną drogą. Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do 
pierwszych, które uświęcił  Kościół.  Na Wschodzie  pierwsze jej  ślady spotykamy już 
w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale 
w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na 
ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje 
się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). 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.  Dla  podkreślenia  uniwersalności  zbawczej  misji  Chrystusa  Pana,  tradycja 
chrześcijańska  wśród  Magów  od  bardzo  już  dawna  umieszcza  także  Murzyna. 
Uniwersalność  zbawienia  akcentują  także:  sama nazwa święta,  jego  wysoka  ranga 
i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.  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 (Kacper, Melchior i Baltazar) lub też mogą być pierwszymi literami 
łacińskiego  zdania:  „(Niech)  Chrystus  mieszkanie  błogosławi”,  po  łacinie  „Christus 
mansionem benedicat” (C+M+B).  Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. Kadzidłem 
natomiast okadzano domy i nawet obory, a w nich chore zwierzęta. Kadzidło obrazuje 
Bożą chwałę, za jego pomocą oddajemy Panu cześć i  unaoczniamy Jego obecność 
(zob. Wj – Bóg w słupie obłoku oraz Iz 6, 1-4). Kadzidło symbolizuje również nasze 
modlitwy, które wznoszą się do Boga jak wznosi się dym kadzidła (zob. Ap 8, 3-4).
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