
 
ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 
  29 września 
 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
  poniedz. - piątek  
 7.30 - 16.30 w kaplicy 
Św. Franciszka 
 
SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 p-szy piątek 15.00-17.00 
 piątki 16.00-17.00 
 i przed każdą Mszą św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
- NOWENNA  DO  MB 
  NIEUSTAJĄCEJ          
  POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 16.45 
 
-DO NIEPOK. SERCA 
NM P p-sza sobota g 6.30  
 
 -DO św.FRANCISZKA       
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30 
   
-KU CZCI ŚW. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień m-ca godz.17.00 
 
- KU CZCI  ŚW. o. PIO 
23 dzień m-ca. godz. 17.00 
 
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 
O UZDROWIENIE-ostatni 
piątek m-ca godz.17.00 
 
KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
poniedziałek, środa,  piątek 
 Tel.896453960 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

   

Z życia Parafii:
 
MODLITWA

           
       Pokój i Dobro. 
Członkowie Wspólnoty brali 
Asystentem Narodowym FZŚ
Przełożonym Regionu Gdańskiego.
Zapoznawaliśmy się z procedurą erygowania nowej wspólnoty.
Teraz poznajemy życie i duchowość św. Franciszka.

    

                
                         
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA:
 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA  
2. SCHOLA PARAFIALNA
3. ODNOWA W DUCHU
ŚWIĘTYM  
      -  środa  godz.18.0
4. GRUPA 
MŁODZIE ŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”
       -  piątek godz. 18
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo -   pierwszy 
wtorek m-ca po  
Mszy św. o g. 17.00
Mortęgi -ostatni 
czwartek m-ca po  
Mszy św. o g.18.00
6. RODZINY 
NAZARETA ŃSKIE  
- poniedziałek po  
Mszy św.  o g. 17.00
7. WSPÓLNOTA 
MODLITWY OJCA PIO
- 23 dnia miesiąca po 
Mszy św. o g.17.00   

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14
Redaguje zespół pod opiek

Wszystkie prawa zastrze

ycia Parafii:                                    

MODLITWA  – ŻYCIE  - PRACA                                                                           

Pokój i Dobro. Przy naszym kościele powstaje nowa Wspólnota franciszkańska. 
Członkowie Wspólnoty brali udział w spotkaniu z ojcem Andrzejem
Asystentem Narodowym FZŚ  oraz  bratem Michałem Rynkowskim, 

rzełożonym Regionu Gdańskiego. 
Zapoznawaliśmy się z procedurą erygowania nowej wspólnoty.
Teraz poznajemy życie i duchowość św. Franciszka. /Weronika/
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18.00 
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1. W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE

CHRZTY 
 

                      1.Maciej Karczewski 9 XII
 2.Maria Stachowiak 25 XII
 3.Szymon Jaskulski 25 XII
 4.Maja Rutkowska 26 XII
 5.Eliza Hoffman 29 XII 
 6.Tomasz Józefowicz 30 XII

 
 Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy 
dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, 
wierzący i praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mog
żyjące w związkach sakramentalnych. 

 
 
2.    BIERZMOWANIE odbywa się

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 
szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzie
wraz z rodzicami spotyka się raz w miesi
skupienia w kościele, a bezpoś
sakramentu poznaje owoce Ducha Ś

 

3. ŚLUBY  – zapowiedzi na tablicy ogłosze
  
                        1. Tomasz Józefowicz i Anna Bartkowska 25 XII
 

4. POGRZEBY   
 
                            1. Irena Mazur 9 XII (+6XII'17)
 
             Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie

 
Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14

ół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dost
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgod
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WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ   

1.Maciej Karczewski 9 XII 
2.Maria Stachowiak 25 XII 
3.Szymon Jaskulski 25 XII 
4.Maja Rutkowska 26 XII 

 
6.Tomasz Józefowicz 30 XII 
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Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 
proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 
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Czym sobie na to 
zasłużyłaś? Dlaczego 
powstanie w Tobie Ten, 
który Cię stworzył? 
Ucieleśni się w Tobie  
Słowo Boże, otrzyma ciało, 
nie tracąc boskości. 
Małżeńskim łożem tego 
niezwykłego związku,  
czyli Słowa i ciała jest 

woje łono./św. Augustyn / 

Narodził się nam dziś 
Zbawiciel. Nad całym 
światem wzeszło dziś 
prawdziwe słońce.  
Bóg stał się człowiekiem, 
aby człowiek mógł stać się 
Bogiem./św. Augustyn/ 

Patrzyła na Dziecko 
kwilące w żłobie,  
na Syna Bożego,  
który leżał przed Nią, na 
swojego Jedynego Syna. 
Kiedy Mu się przyglądała, 
w myślach łączyła to,  
co widziała z tym, 
co usłyszała i co 
przeczytała w Piśmie. 
/św. Hieronim/ 

Pasterka: 
         Lubawa   
            godz.  22,00  i  24.00 
       Mort ęgi:  

                 godz. 21,00 

      
           Niech Pan obdarzy 
 

 Chrystus, Emmanuel 
przypomnieć sobie
Przyszedł On równie
stanie nam ofiarowa
dziedzinie wyglą
Jeśli człowiek nie przyjmie Syna Bo
się nie zmieni, a mówienie i my
Kochani, trzeba w naszym 
daje łaskę do dobrego 
Jego wolę możemy sta

 
Życzę wraz z ks. Damianem i ksi
Nowego 2018 Roku. Jednocze
Kochani, miłość
Niech więc przykazanie miło
drogowskazem, w wówczas Pan obdarzy nas swym pokojem.

   
                       

                                                                                                                             
    

   Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
Przypominamy, od roku 2017 Ojciec Święty poleca naszej pamięci modlitewnej nie 
dwie, jak do tej pory, ale tylko jedną intencję na dany miesiąc. Raz będzie to intencja 
ewangelizacyjna, a raz ogólna.

            Ewangelizacyjna: 

mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
 

      ADORACJA   
                                    
 

            
 

Hasło Roku Koś
                                                                                               
           Kochanym Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta w dniach 21 i 22 stycznia 

składamy najlepsze
najbliższych.

 

                                          

grudzień    2017                                 
ŚW. JANA CHRZCICIELA 

. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA    

Niech Pan obdarzy Was pokojem

Chrystus, Emmanuel - Bóg z nami przyszedł nas zbawić. To chcemy 
ć sobie, świętując Boże Narodzenie i nigdy o tym nie zapomnie

Przyszedł On również dać nam pokój, taki pokój, którego nic i nikt nie jest w 
stanie nam ofiarować. Zresztą widzimy jak zabiegi rządów i instytucji w tej 
dziedzinie wyglądają. Mamy dziś na świecie pokój siedząc na bombie niepokoju. 

li człowiek nie przyjmie Syna Bożego jako swego Króla i Pana nic na 
 nie zmieni, a mówienie i myślenie odwrotne są mrzonką.

trzeba w naszym życiu więcej i bardziej Pana, który nas kocha, który 
ę do dobrego życia na ziemi i osiągnięcia zbawienia. Z Nim i pełni
ę żemy stać się nowymi ludźmi! 

 wraz z ks. Damianem i księżmi rezydentami Bożych Ś
Nowego 2018 Roku. Jednocześnie składamy serdeczne Bóg zapła
Kochani, miłość i serdeczność - taki ma być Kościół, Lud Bo

ęc przykazanie miłości Boga i bliźniego będzie dla nas zawsze 
drogowskazem, w wówczas Pan obdarzy nas swym pokojem.

   
                       Ks. proboszcz Marcin Staniszewski

                                                                                                                             

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy                                        
Przypominamy, od roku 2017 Ojciec Święty poleca naszej pamięci modlitewnej nie 
dwie, jak do tej pory, ale tylko jedną intencję na dany miesiąc. Raz będzie to intencja 
ewangelizacyjna, a raz ogólna. 
Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi     

mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka
                                                      poniedziałek- piątek  7.3

Hasło Roku Kościelnego 2018- DUCH,  KTÓRY  UMACNIA
                                                                                                   

Kochanym Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta w dniach 21 i 22 stycznia 
składamy najlepsze życzenia pokoju i radości Bożej oraz wiele miłości ze strony 
najbliższych. 
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UMACNIA   MIŁO ŚĆ    

Kochanym Babciom i Dziadkom w Dniu Ich Święta w dniach 21 i 22 stycznia    
radości Bożej oraz wiele miłości ze strony 

                                                                                              



LITURGIA SŁOWA 
24 XII- IV Niedziela Adwentu, Wigilia 
Narodzenia Pańskiego  2Sm7,1-5.8b-
12.14a.16;Ps89;Rz16,25-27;Łk1,26-38 
25 XII- poniedziałek, Narodzenie Pańskie, 
uroczystość  pasterka:   
Iz9,1-3.5-6;Ps96;Tt2,11-14,Łk2,1-14;  
Msza św. o świcie Iz62,11-12;Ps97;Tt3,4-
7;Łk2,15-20; Msza św. w dzień Iz52,7-
10,Ps98,Hbr1,1-6;J1,1-18  
26XII-wtorek, św. Szczepana- pierwszego 
męczennika, święto  
Dz6,8-10;7,54-60;Ps31;Mt10,17-22 
27XII- środa, św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty, święto  1J1,1-4;Ps97;J20,2-8 
31 XII- I Niedziela, Święto Świętej Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa  Rdz15,1-6.21,1-
3;Ps105;Hbr1,8.11-12.17-19;Łk2,22-40 
01 I- poniedziałek, Świętej Bożej 
Rodzicielki, Maryi, uroczystość.  
Nowy Rok 2018. Dzień Modlitw o Pokój 
Lb6,22-27;Ps67,2-3,5-8;Ga4,4-7;Łk2,16-21 
03 I- środa, Najświętszego Imienia Jezus 
1J2,29-3.6;Ps98;1J29-34  
06 I- sobota, Objawienie Pańskie, 
uroczystość Iz60,1-6;Ps72;Ef3,2-3a.5-
6;Mt2,1-12 
07 I- Niedziela Chrztu Pańskiego, święto,  
kończy się okres Narodzenia Pańskiego, 
Iz42,1-4,6-7;Ps29;Dz10.34-38;Mk 1,6b-11 
14 I- II Niedziela Zwykła,  Tydzień Modlitw 
o Jedność  Chrześcijan 1Sm3.3b-
10.19;Ps40,1Kor613c-15a.17-20;J1,35-42 
21 I- III Niedziela Zwykła, Dzień Babci 
Jon3,1-5.10;Ps25;1Kor7,29-31;Mk1,14-20 
22 I- poniedziałek, Dzień Dziadka  
2Sm5,1-7.10.Ps89;Mk3,22-30 
28 I- IV Niedziela Zwykła   
Pwt18,15-20;Ps95;1Kor7,32-35,Mk1,25-28 
01II- pierwszy czwartek miesiąca,  
dzień modlitw za kapłanów,1Kpł2,1-4.10-
12;1Km29,10-11ab.11cd-12;Mk6,7-13 
02 II -pierwszy piątek miesiąca, 
Ofiarowanie Pańskie, święto, Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego. 
Zakończenie Okresu Bożego Narodzenia  
w Polsce, 
Ml3,1-4lubHbr2,14-18;Ps24;Łk2,22-40; 
03II- pierwsza sobota miesiąca  
1Krl3,4-13,Ps119;Mk6,30-34 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
/komentarz- św. Jan Paweł II/ 
24XII -Łk1,26-38 Wigilia Narodzenia 
Pańskiego. Bóg stał się człowiekiem, aby 
własnym życiem pokazać prawdę o sobie, 
aby nauczyć nas, jak żyć. Ale zauważmy, że 
Bóg, który wszystko może, nie przyszedł  
na świat w sposób, który sprzeciwiałby się 
ludzkiej wolności. W Jego zamiarze 

wszelkie dobro na świecie, również Jego 
objawienie się człowiekowi,  
ma dokonywać się dzięki współpracy 
człowieka z Bożą łaską. I wobec tej łaski 
człowiek powinien przyjąć postawę 
pokornej służby, bo to jest już droga  
do osobistej doskonałości. Dla nas 
wymowny przykład właściwej postawy 
życiowej przedstawia Matka Boża. 
Maryja wie, że jest słabą, młodą 
dziewczyną, ale wierzy, że Boża łaska 
może w Jej sercu i ciele uczynić cuda. 
Tym największym cudem jest otwarcie 
się na działanie Ducha Świętego, aby 
przynieść na świat Jezusa Chrystusa. 
Jedynym źródłem dobra jest Bóg. My 
dzięki Bożej łasce możemy to dobro 
uosabiać, wydawać na świat. Uczmy się 
od Maryi otwartości serca, aby owoc 
naszego życia był błogosławiony, aby 
zawsze tym owocem był Jezus 
objawiający się na świecie w naszych 
uczynkach, pragnieniach i synowskiej 
postawie wobec Boga.  
31XII- Łk2,22-40 Niedziela, Świętej 
Bożej Rodzicielki, uroczystość. Moment 
ofiarowania Jezusa w świątyni, to 
kolejny etap objawiania się Boga. 
Jednak to objawienie było bardzo 
kameralne, zawężone do niewielkiej 
grupy ludzi. Oprócz Józefa, Maryi, 
Symeona i Anny nikt prawdopodobnie 
nie zauważył, że właśnie objawił się Bóg. 
Ileż to razy Bóg pragnie się nam objawić 
w konkrecie a czasem w prozie życia. Ile 
razy jesteśmy w stanie tę Jego obecność 
zauważyć? Pewien młody człowiek 
postanowił pójść na adorację. Niestety 
zaraz pierwszego dnia po szkole spadły 
na niego nieprzewidziane obowiązki 
domowe- i nie poszedł. Drugiego dnia 
też chciał, ale nie mógł. Potem była 
praca na wsi, sprzątanie. Przez tydzień 
musiał codziennie adorację odkładać.  
W końcu trochę na przekór 
okolicznościom, wybrał się do kaplicy. 
Adoracja zaczęła się normalnie, 
niepozornie. Jednakże po dłuższej chwili 
modlitwy, Słowo Boże poruszyło go 
dogłębnie. Czas się zatrzymał. Kolejne 
słowa Ewangelii  prowadziły go ku innej 
rzeczywistości. Porwany… tak porwany 
nie mógł przestać. Ogarnął go pokój, 
którego świat dać nie może i usłyszał 
słowa: „Pójdź za Mną”. Ale czy ktoś 
zauważył to, co się wydarzyło?  
07 0I- Mk1,6b-11 Niedziela Chrztu 
Pańskiego, święto. „To jest Mój Syn 
umiłowany”… Te uroczyste słowa 
zapraszają do ponownego przeżycia 

chwili , w której ochrzczony przez 
Jana Jezus, wychodzi z wód rzeki 
Jordan, a Bóg Ojciec objawia Go 
jako Jednorodzonego Syna, jako 
Baranka, który bierze na siebie 
grzech świata. Z nieba daje się 
słyszeć głos, podczas, gdy Duch 
Święty w postaci gołębicy zstępuje 
na Jezusa, rozpoczynającego 
publicznie zbawczą misję, którą 
charakteryzuje styl pokornego 
sługi, gotowego do całkowitej 
ofiary z siebie.  
14 0I- J1,35-42 II Niedziela Zwykła  
Mesjasz znaczy Pomazaniec Boży. 
Ten, który według psalmisty mówi 
do Ojca: „Oto przychodzę”. 
Andrzej i Szymon są gotowi 
pozostać z Nim i iść za Nim. 
Liturgia dzisiejszej niedzieli  
uczy nas żyć w obecności Boga.  
Tej więzi, która jest wpisana  
w najgłębszą egzystencję każdego  
z nas. Być przejrzystym przed 
Bogiem, żyć w prawdzie prawego 
sumienia, wreszcie być gotowym 
na Jego wezwanie. Jak Andrzej  
i Szymon Piotr. Ten, kto żyje  
w obecności Boga jest zawsze 
gotowy mówić Mu: „Oto jestem”.  
21 0I- Mk1,14-20 III Niedziela 
Zwykła  Chrystus wzywa do 
nawrócenia ze względu na 
bliskość Boga i Jego królestwa. 
Nawrócenie jest kluczowym 
momentem w życiu wewnętrznym 
każdego człowieka. Mówimy  
o nawróceniu wtedy, kiedy jest 
ono zasadniczym przełomem, 
decydującym o zmianie kierunku 
życia i postępowania. Mówi się  
o trzech nawróceniach: pierwsze 
oznacza o oddaleniu się  
od grzechów ciężkich,  
które są przeszkodą dla życia 
nadprzyrodzonego, Kolejne 
nawrócenia odnoszą się do 
dalszych etapów na drodze 
zbliżania się do Boga. Nawrócenie 
pozostaje w ścisłym i organicznym 
związku z miłosierdziem Bożym.  
28 0I- Mk1,21-28 IV Niedziela 
Zwykła  „Zdumiewali się Jego 
nauką, uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni 
w Piśmie”. Ludzie szybko 
dostrzegli różnicę, jaka zaznaczała 
się w sposobie i w samej istocie 
nauczania pomiędzy Chrystusem a 
uczonymi w Piśmie. Ci ostatni 

opierali się na Prawie Mojżesza, 
które sami interpretowali 
i komentowali. Chrystus natomiast 
nie występuje jako komentator lecz 
jako Prawodawca. Słuchacze Jezusa 
wiedzieli, że chodzi o prawo Boże, 
dane przez Mojżesza mocą władzy, 
której udzielił mu sam Bóg jako 
swemu przedstawicielowi  
i pośrednikowi wobec ludu 
izraelskiego.  
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II   
PYTANIA CO DO MAŁŻEŃSTWA W 
INTEGRALNEJ WIZJI CZŁOWIEKA. cd. 
Studium pierwszych rozdziałów 
Księgi Rodzaju uświadamia nam 
znaczenie i potrzebę „teologii ciała”. 
„początek” mówi nam stosunkowo 
bardzo niewiele o ciele ludzkim we 
współczesnym, przyrodniczym 
znaczeniu tego słowa. Pod tym 
względem znajdujemy się w obrębie 
tego studium na poziomie 
całkowicie przednaukowym. Prawie 
niczego nie dowiadujemy się o 
wewnętrznych strukturach  
i prawidłowościach, jakie panują w 
ludzkim organizmie. Równocześnie 
jednak tym prościej i tym pewniej 
odsłania się jedna prawda, która 
jest ważna dla integralnej wizji 
człowieka. Prawda ta dotyczy 
znaczenia ludzkiego ciała w 
strukturze osobowego podmiotu. Z 
kolei zaś refleksja nad tymi 
pierwotnymi tekstami pozwala nam 
rozszerzyć to znaczenie na całą sferę 
ludzkiej intersubiektywności 
(międzypodmiotowości), zwłaszcza 
zaś w odwiecznej relacji  mężczyzna- 
kobieta. Dzięki temu uzyskujemy 
wobec tej relacji taką optykę, jaką 
musimy koniecznie odbudować u 
podstaw całej współczesnej wiedzy 
o samej płciowości człowieka w 
znaczeniu biofizjologicznym. Nie 
znaczy to, że mamy zrezygnować z 
tej wiedzy, pozbawić się jej 
osiągnięć. Wręcz przeciwnie. Jeśli 
osiągnięcia te mają służyć nauczaniu 
i wychowaniu człowieka w jego 
męskości i kobiecości, jeśli mają 
służyć jego wychowaniu, w 
dziedzinie małżeństwa i 
rodzicielstwa, musimy poprzez 
wszystkie szczegółowe elementy 
naszej współczesnej wiedzy stale 
docierać do tego, co jest 
podstawowe oraz istotowo 

osobowe, zarówno w każdym 
człowieku, mężczyźnie czy kobiecie, jak 
i w ich wzajemnych odniesieniach.  
I tutaj właściwie refleksja nad tym 
archaicznym zapisem, jaki znajdujemy 
w Księdze Rodzaju jest niczym nie 
zastąpiona. Jest to prawdziwy 
„początek” teologii ciała. To zaś, że 
teologia może być również „teologią 
ciała” nie może dziwić, ani zaskakiwać 
nikogo, kto jest świadom tajemnicy  
i faktu Wcielenia, Przez to, że 
Bóg(Słowo) stał się ciałem, ciało weszło 
głównymi drzwiami do teologii, czyli 
nauki o Bogu. Wcielenie oraz 
wyrastające z niego Odkupienie, stało 
się ostatecznym źródłem 
sakramentalności małżeństwa, o czym 
w swoim czasie wypadnie szerzej  
jeszcze się wypowiedzieć.  
 
MÓWIĄ WIELCY  
Nie miejsce na smutek, kiedy rodzi się 
życie, pierzchnął lęk przed zagładą 
śmierci, nastaje radość z obietnicy 
niekończącego się życia. 
/św. Leon Wielki ok. 400-460/. 
 

UŚMIECHNII SIĘ  
DO GÓRY NOGAMI. Bóg nie wyciąga 
ręki nad wszystkimi. W przypadku 
akrobatów, trzyma ją pod nimi. 
 
PRZYJĄŁ POKŁON TRZECH KRÓLI I ICH 
DARY. Królowie Tarszisz i wysp 
przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby 
złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon 
wszyscy królowie , wszystkie narody 
będą Mu służyły./Ps72/. 
Na brzegach zatoki Perskiej, tam, gdzie 
wschodzi słońce, Mędrcy, uczeni 
magowie, dostrzegli święty sztandar. 
Podnieceni, z oczami zwróconymi w 
niebo, podążyli za lśniącym śladem 
gwiazdy. Gwiazda zatrzymała się nad 
Betlejem i swoim światłem wskazała 
świętą głowę. /Prudencjusz/. 
Jako znak narodzin ujrzycie na 
Wschodzie gwiazdę jaśniejszą od słońca 
i innych gwiazd na niebie. Nie będzie to 
jednak ciało niebieskie, ale Anioł Boży. 
Kiedy ją ujrzycie, pośpieszcie do 
Betlejem./Zaratustra, Liber Apis/. 
Melchior był najniższego wzrostu, 
Baltazar średniego, a najwyższy Kacper, 
czarnoskóry Etiopczyk. I co do tego nie 
ma wątpliwości. Stąd fragment z 
Dawida: „Pokłonią Mu się 
Etiopczycy”./Jan z Hildesheim/ 

Dary trzech króli symbolizują boski 
majestat, władzę królewską i 
śmiertelność człowieka, obecne w 
jednym Chrystusie. Kadzidło nawiązuje 
do ofiary, złoto do daniny, mirra do 
pochówku zmarłych. Wiara nigdy nie 
zaniecha składania tego potrójnego 
daru./Jan z Hildesheim/ 
W złocie, kadzidle i mirze można 
dopatrzeć się innych symbolicznych 
znaczeń. Złoto oznacza mądrość, jak 
stwierdził Salomon. Kadzidło, które pali 
się na cześć Boga, wyraża moc 
modlitwy. Mirra symbolizuje 
umartwienie naszego ciała. 
/św. Grzegorz I Wielki/ 
Pójdźmy i my za Mędrcami, oddalmy 
się od rzeczy ziemskich. Albowiem 
dopóki Mędrcy przebywali w Persji, 
wpatrywali się w słońce 
sprawiedliwości i nie zobaczyliby 
gwiazdy, gdyby niezwłocznie nie 
wyruszyliby w drogę. Wstańmy i my, 
śpieszmy do domu Dzieciątka, 
 /św. Jan Chryzostom/  
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA   

Historii pielgrzymów wędrujących 

do ziemi obiecanej zawsze 
towarzyszy Pan! Jest On zawsze 
wierny swojemu przymierzu 
i swoim obietnicom. „Bóg jest 
światłością, a nie ma w Nim 
żadnej ciemności” (1 J 1,5). 
Natomiast ze strony ludu 
przeplatają się nawzajem 
wydarzenia światła i ciemności, 
wierności i zdrady, posłuszeństwa 
i buntu; wydarzenia 
pielgrzymującego ludu i ludu 
błądzącego. 

Także w naszej osobistej historii 
przeplatają się nawzajem 
wydarzenia świetlane i mroczne, 
światła i cienie. Jeśli kochamy 
Boga i bliźniego, to chodzimy 
w światłości, ale jeśli nasze serce 
się zamyka, jeśli zwyciężają w nas 
pycha, fałsz, poszukiwanie 
własnego interesu, to wtedy 
ciemności zstępują w nasze 
wnętrze i wokół nas. „Kto swojego 
brata nienawidzi, żyje 
w ciemności i działa w ciemności, 
i nie wie, dokąd dąży, ponieważ 
ciemności dotknęły ślepotą jego 
oczy” (1 J 2,11) – pisze św. Jan 
Apostoł. 

 


