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Uroczystość  
Objawienia Pańskiego 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM (J 1, 1-18) 

Dlaczego Bóg stał się człowiekiem?
1. Aby nam w ludzkim języku opowiedzieć, 

jaki jest Bóg, kim jest Ojciec. Tak często nawet 
chrześcijanie mają głęboko wyryty w umyśle, 
wyobraźni i uczuciach fałszywy obraz Boga, 
którego się boją, jeśli widzą Go jako surowego 
i okrutnego, albo lekceważą, jeśli jest to obraz 
naiwny i infantylny. Także do nas mogą odno-
sić się słowa Jezusa: Nie znacie ani Mnie, ani 
Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznali-
byście i Ojca mego (J 8,19). Tylko Jezus, który 
jest Ikoną Boga niewidzialnego, może nam 
ukazać prawdziwe oblicze Ojca i nas do Niego 
przybliżyć.

2. Syn Boży stał się człowiekiem, by nam po-
kazać, jaki jest prawdziwy, piękny człowiek. 
Wpatrywanie się w Niego jest nam bardzo 
potrzebne, żeby kształtować siebie samych na 
Jego podobieństwo. Im bliżej Jezusa, tym lepsi 
i piękniejsi jesteśmy. 

3. On przyszedł jako Zbawiciel, aby nas wyrwać 
z niewoli kłamstwa, grzechu i strachu przed 
śmiercią. To jest prawdziwy motyw bożona-
rodzeniowej radości! On jest naszą nadzieją 
i szansą na dobrą przemianę.

4. Przyszedł nam pokazać, że sensem ludzkiego 
życia jest bycie darem dla innych, proegzy-
stencja. On żył całkowicie oddany w miłości 
swojemu Ojcu i ludziom, aż do oddania za nich 
życia. Tego też domaga się od swoich uczniów: 
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wza-
jemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem 
(J 13,34). Po to właśnie przyjmuję Komunię 
świętą – Jego Ciało za nas wydane – by mieć  
w sobie tę miłość i nie bać się oddawania życia 
za innych. [www.sfd.kuria.lublin.pl] 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, 
Ty jesteś światłem dla wierzących w Ciebie, na-
pełnij cały świat swoją chwałą i daj się poznać 
wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twoje-
go Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki 

Mędrcy świata, monarchowie, 
Gdzie spiesznie dążycie? 
Powiedzcie nam, Trzej Królowie 
Chcecie widzieć dziecię? 
6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uro-

czystość Objawienia Pańskiego, która w Polsce 
zwana jest Świętem Trzech Króli. Nazwa ta jest 
wyjątkowo trafna, bo oto tego dnia objawił 
się na ziemi, w tajemnicy Wcielenia Syn Boży  
w osobie Dzieciątka Jezus. Uroczystość ta jest 
jednym z najstarszych i największych świąt  
w roku kościelnym. Swymi początkami sięga  
III wieku. W dzień tego święta Kościół grecki ob-
chodził święto Bożego Narodzenia, ale w posze-
rzonej treści, czyli zjawienia się Boga na ziemi  
w tajemnicy wcielenia i pokłonu trzech mędr-
ców. Na zachodzie jednak uroczystość Objawie-
nia Pańskiego, zgodnie z przekazami historycz-
nymi, datuje się od końca IV wieku, oddzielnie 
od Bożego Narodzenia. 

W źródłach różnorodnie nazywano przy-
byszów, którzy przyszli pokłonić się Dzieciątku 
Jezus. Jedni mówią o mędrcach, inni o magach, 
jeszcze inni o królach, czy też astrologach; choć 
królami oni jednak chyba nie byli, to astronomią 
mogli się parać, gdyż odczytali znak narodzin 

Króla z nieba ujrzawszy na nim Jego gwiazdę 
na Wschodzie (Mt 2, 2). Kościół widzi w nich 
ludzi świata pogańskiego, całą rodzinę ludzką, 
do której przyszedł Chrystus, i któremu cała 
ludzkość winna jest pokłon. Do dzisiaj jednak 
jest tajemnicą, w jaki sposób gwiazda stała 
się dla nich czytelnym znakiem, który wypro-
wadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do 
Jerozolimy. W drodze do Betlejem zostają pod-
jęci przez króla Heroda, który dowiaduje się  
o ich celu podróży i domyśla się, że narodził się  
w ludzkim rozumieniu jego rywal. Mędrcy wyru-
szają do Betlejem, tam odnajdują Dziecię Jezus. 

Ewangelista Mateusz tak opisuje to spotka-
nie: Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.  
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: zło-
to, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, 
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się  
z powrotem do swojego kraju (Mt 2, 11-12). 

Od wieków wielu badaczy zajmuje się ana-
lizą pism, malowideł i znaków, by dowiedzieć 
się więcej o ludziach, którzy otoczyli wielkim 
szacunkiem i czcią Nowonarodzonego Chry-
stusa. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Wszystkim Parafianom i Gościom,
z racji Nowego Roku 2021,  

życzymy wielu łask Bożych, 
Niech świat wypełni się ciepłem i radością, 

a w domach nie zabraknie nigdy  
miłości i zrozumienia. 

Proboszcz, Załoga Św. Józefa i redakcja „Opiekuna”
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Postanowienia noworoczne
Rozpoczął się Nowy Rok 2021. Jak co roku jest to 
czas sprzyjający podejmowaniu nowych wyzwań, 
nowych postanowień, dokonywania zmian. 

Z reguły, choć są wyjątki, wszyscy chcą się odchudzić, kupić nowy 
dom, nowy samochód, planują skończyć szkołę z wysoką średnią ocen, 
czy też uzyskać tytuł naukowy. Ludzkie marzenia, oczekiwania, dążenia 
i zmagania. Wszystko to ważne i bez wątpienia istotne dla życia tutaj na 
ziemi, ale przecież jesteśmy pielgrzymami w drodze do Nieba. Tam jest 
nasz Dom, więc rodzi się pytanie, czy te wszystkie nasze działania i stara-
nia prowadzą do Domu Ojca? Z filozoficznego punktu widzenia zapewne 
tak, ale twardo stojący na ziemi będą mieli wątpliwości i chyba słusznie. 
Warto więc rozważyć, czy w tym czasie nie należałoby przewartościować 
i nieco zmodyfikować nasze postanowienia w świetle nauczania św. Au-
gustyna: Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim 
miejscu. Co powinien postanowić Katolik na nowy rok? Jakie cele sobie 
wyznaczyć, by było to miłe Bogu, by nasze starania prowadziły do wiecz-
nej szczęśliwości? Część osób zapewne powie, że co się martwić tym,  
co będzie kiedyś, choć Pan Jezus powiedział: Czuwajcie, bo nie znacie dnia 
ani godziny (Mt 25, 13). 

Słuchając Słowa Boga należy już zacząć myśleć po chrześcijańsku. 
Od czego zacząć? Od tego, co jest najważniejsze, a co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości, że po pierwsze należy zachowywać tą czujność,  
o której Pan Jezus mówił. Wyrazem takiej czujności będzie miłość i odda-
nie Chrystusowi, które wyrazimy w naszym uczestnictwie we Mszy Świę-
tej, w regularnym przystępowaniu do spowiedzi świętej, w codziennej 
gorliwej modlitwie, lekturze i rozważaniu Słowa Bożego. To powinno 
być podstawowe postanowienie każdego Katolika, by być blisko swojego 
Boga, by rozmawiać z Nim i rozważać Jego Słowo. 

Drugim naszym postanowieniem powinno być spędzanie czasu  
z rodziną. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – mówił ksiądz 
Twardowski. Starzy dziadkowie czy rodzice odchodzą na inny świat,  
a dzieci szybko opuszczają ojca i matkę. Pojawia się wówczas żal, że zbyt 
mało czasu z nimi spędziliśmy, zbyt mało troski okazaliśmy. Warto temu 
przeciwdziałać, nim będzie zbyt późno. Pan Bóg daje nam Świętą Rodzi-
nę za wzór, a więc patrzmy na Nich i podążajmy Ich śladami, a niczego 
w życiu ziemskim nie zaniedbamy i będziemy mieli poczucie spełnienia 
miłości rodzinnej.

Trzecim postanowieniem powinno być ofiarowanie Bogu swojej pra-
cy i odpoczynku. Wszystko, co mienimy sobie swoim jest tak naprawdę  
w ręku Boga On czuwa nad nami i pragnie pomagać nam w życiu,  
a szczególnie w pracy. Święty Józef, nasz patron, był człowiekiem pracy  
i modlitwy, i było to miłe Bogu. Święty Paweł zaś mówił, że wszystko co-
kolwiek czynimy należy Bogu oddawać i dziękować: Jeśli ja coś spożywam 
dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki 
czynię? Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10; 30-31). Ważną sferą dla człowieka jest 
odpoczynek. Bóg nas stworzył, dlatego pragnie byśmy odpoczywali i za-
chowywali równowagę w naszym ziemskim życiu. Planując wypoczynek, 
pamiętajmy o słowach św. Augustyna: „Niespokojne jest serce ludzkie, 
dopóki nie odpocznie w Bogu.” W Nim jest nasze życie, spokój i radość. 

Niby tylko trzy postanowienia, ale gdy postawimy Boga na pierwszym 
miejscu wszystko inne będzie tylko dopełnieniem wielkiej miłości i rów-
nowagi w życiu, zarówno ziemskim, jak i tym po śmierci. Przewartościuj-
my więc wszystko, co nas dotyczy na progu nowego roku. Czas niby jak 
każdy inny, ale zawsze dobry do zmiany i odnowy swojego życia. 

Życzę wszystkim przebudowy swojego życia, 
by zbudowane zostało na opoce, którą jest Chrystus, 
który do nas nieustannie mówi „Jestem”. 
Niech nasze serca zadrżą i wypełnią się dobrym Słowem, 
Miłością prawdziwą, która odkupiła nas na krzyżu. 
Niech nasza praca i odpoczynek będzie uwielbieniem Boga, 
a dziecięctwo Boże niech pozostanie w nas na wieki. 

(G Ł-K)
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W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy Św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie  
w celu poprawienia. Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

K A L E N D A R Z   P A R A F I A L N Y

Poniedziałek 4 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1. czytanie (1 J 3, 7-10) 
Chrześcijanin nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 7-8. 9 (R.: por. 3cd))
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

Ewangelia (J 1, 35-42) Znaleźliśmy Mesjasza
6.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji Agaty i Pawła w 1 rocznicę ślu-

bu – of. małżonkowie 
2. + Stanisławę Słowik – of. sąsiedzi 

7.00 1. + Henryka Stanisławowskiego – of. żona 
2. + Janinę Sadowską – of. Naczelnik i pracownicy Urzędu Skarbo-

wego w Siedlcach 
3. + Kazimierę i Czesława Raweckich – of. Pielgrzymi 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę – of. żona Teresa Niedziółka

2. + Albinę Księżopolską, zm. z rodziny 
3. Za dusze w czyśćcu cierpiące – of. APDC 
4. + Jacka Rozbickiego w 7 dz. – of. żona 
5. Poza parafią: Dziękczynno – błagalna w intencji Elizy, Adama, 

Karola z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Mat-
ki Bożej – of. rodzice chrzestni 

Wtorek 5 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1. czytanie (1J 3, 11-21)
Przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci

Psalm (Ps 100 (99), 2-3. 4-5 (R.: por. 1b))
Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu

Ewangelia (J 1, 43-51) Chrystus jest Synem Bożym
6.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i Boże 

błogosławieństwo dla Marii i jej rodziny – of. Maria Mikołajczuk 
2. + Jadwigę Szałdrowską w 20 r. – of. siostra z rodziną 

7.00 1. + Fryderyka Wolskiego w 26 r. – of. dzieci 
2. + Helenę w 22 r. i Stanisława Ługowskich – of. córka 
3. + Stanisławę Słowik – of. sąsiedzi 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Mariannę Skorodziuk w 21 r., Władysława i ks. Mieczysława 
– of. rodzina 

3. O łaskę nieba dla sióstr z KŻR nr 11 – of. Zelatorka M. Kłos 
4. + Edwarda Piwowara w 30 dz.– of. rodzina 

Środa 6 stycznia 2021 r.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  

pierwsza środa miesiąca
1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia
Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu

7.00 1. + Irenę i Wacława Rowickich – of. córki 
8.30 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. Dziękczynno – błagalna w 80 r. urodzin Kazimierza o opiekę 
Matki Bożej, zdrowie, potrzebne łaski – of. dzieci 

10.00 1. W intencji Parafian
2. + Ireneusza w 17 r., Barbarę 

11.30 1. + Piotra Buczkowskiego w 11 r. i zm. z rodziny Bartosiaków, 
Buczkowskich, Norwów, Tołstych – of. córka Ewa z mężem 

13.00 1. + Jadwigę Żurko w 13 r. – of. syn i synowa 
16.30 1. + Bolesława Kotarskiego w 5 r., i jego rodziców Annę i Józefa  

– of. córka 
17.45 Nowenna do św. Józefa
18.00 1. W intencjach podanych przez czcicieli św. Józefa z racji I środy 

2. + Henryka w 17 r., Marię, Krzysztofa, Sławomira – of. rodzina 
Modlitwa różańcowa za Ojczyznę (4 części) 

19.00 Nieszpory i Krąg biblijno-liturgiczny (dolny kościół)

Czwartek 7 stycznia 2021 r.
DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM
albo wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

pierwszy czwartek miesiąca
1. czytanie (1 J 3, 22 – 4, 6) Badajcie duchy, czy są z Boga

Psalm (Ps 2, 7-8. 10-12a (R.: por. 8a)) Dam Ci narody w Twoje posiadanie
Ewangelia (Mt 4, 12-17. 23-25) Bliskie jest królestwo niebieskie

6.30 1. + Tadeusza Jastrzębskiego – of. siostra Danuta (zamiast kwiatów) 
2. + Wojciecha Kowalskiego – of. Pracownicy Polmos Siedlce  

(zamiast kwiatów) 
7.00 1. Dziękczynna za kapłanów posługujących wśród nas z prośbą  

o obfitość łask Bożych oraz dobre powołania kapłańskie, zakon-
ne i misyjne z naszej parafii – of. Apostolat Złotej Róży 

2. + Leszka Kosakowskiego – of. sąsiedzi (zamiast kwiatów) 
3. + Jerzego Ługowskiego w 2 r. 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Andrzeja w 1 r., Zdzisława – of. siostra 
3. + Jacka Stańczuka w 26 r., zmarłych dziadków z obu stron ro-

dziny – of. rodzina 
4. + Leokadię i Jana oraz Jadwigę i Jerzego z rodziny Wyrębków 

– of. rodzina
Godzina Święta – Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy do 

godz. 21.00 - możliwość spowiedzi świętej.
Piątek 8 stycznia 2021 r.

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 3-4b. 7-8 (R.: por. 11))
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Ewangelia (Mk 6, 34-44) Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc
6.30 1. + Tadeusza Jastrzębskiego – of. siostra Maria oraz chrześniak 

Leszek (zamiast kwiatów) 
2. + Helenę Kozak – of. nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno

-Przedszkolnego w Hołubli 
7.00 1. + Franciszka w 33 r., Mariannę Soczewków oraz za zm. z obu 

stron rodziny – of. rodzina Michalskich
2. + Józefa w 5 r., Michała Trojanowskich – of. rodzina 
3. + Wiktora Wolgiemuta 
4. + Krystynę Lucynę Smolińską w 30 dz. – of. uczestnicy pogrzebu 

17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Waldemara Szmurło – of. Firma Żarek 
3. + Zdzisława Bareję 

Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sobota 9 stycznia 2021 r. 

DZIEŃ POWSZEDNI II TYGODNIA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. czytanie (1 J 4, 11-18) Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Ewangelia (Mk 6, 45-52) Jezus chodzi po wodzie
6.30 1. + Juliannę, Stanisława, Czesława, zm. z rodziny Marciszewskich, 

za ich rodziców – of. Jan Marciszewski 
2. + Helenę Bagińską – of. Irena z wnukami i prawnukiem 

7.00 1. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Aleksandry  
i rodziny – of. mama 

2. + Marię Czarnocką w 3 r. – of. mąż i dzieci 
3. + Jana Multana w 3 r. – of. żona 
4. + Kazimierza Szczepana Pieńkowskiego w 30 dz.  

– of. uczestnicy pogrzebu
15.00 Ślub: Monika Wincenciak i Daniel Jankowski 
16.00 Ślub: Paula Zubek i Mariusz Ługowski
17.30 Różaniec prowadzony przez KŻR nr 6
18.00 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę

2. + Halinę Błońską – of. rodzina Kwiatkowskich 
3. + Leokadię Ornowską w 2 r. 
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Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii:
Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie...

Odeszli do Pana

Informacje o życiu parafii (3.01)

+ Zofia Ługowska  + Adolf Adamczyk
+ Jacek Rozbicki 

Dziękujemy osobom, które składają ofiary na tacę i wpłacają na konto.

Niedziela 10 stycznia 2021 r.  ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. czytanie (Iz 55, 1-11) Nowe i wieczne przymierze

Psalm (Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3))
Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

2. czytanie (1 J 5, 1-9) Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha
Ewangelia (Mk 1, 7-11) Chrzest Jezusa

7.00 1. + Zdzisława w 38 r., zmarłych z rodziny – of. syn 
8.30 1. Gregorianka: + Pawła Niedziółkę 

2. + Henryka w 43 r., Zofię, Piotra, Mariana, Marię i zmarłych 
dziadków – of. Hanna Kozioł 

3. + Arkadiusza z okazji imienin, Stanisława Krasnodębskich, Sta-
nisławę i Jana Zololińskich, Annę, Władysława, Józefa Wasilew-
skich – of. Zdolińscy 

10.00 1. Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Izabeli z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla niej, jej męża i ich dzieci – of. Jadwiga 
Machała 

2. Dziękczynno-błagalna w intencji Stanisława w 9 r. urodzin  
– of. rodzice 

3. Dziękczynna w intencji Ryszarda i Cecylii w rocznicę urodzin  
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej  
i św. Józefa – of. matka 

11.30 1. W intencji Blanki, Franciszka w 6 r. urodzin i Kacpra z prośbą  
o opiekę św. Józefa i Matki Bożej – of. dziadkowie 

2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla 
Zuzi w 8 r. urodzin i Krzysia w 11 r. urodzin – of. babcia 

13.00 1. W intencji Parafian
15.30 Modlitwa z młodzieżą i za młodzież przed bierzmowaniem
16.30 1. Dziękczynno-błagalna w intencji młodzieży przygotowującej się 

do bierzmowania, ich rodzin i animatorów 
18.00 1. + Hannę Półtorak w 4 r., zm. z rodziny Półtoraków i Cabajów  

– of. Anna Cabaj 
Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 20.00 
20.00 Nieszpory niedzielne – modlitwa wstawiennicza (dolny kościół)

DZIŚ 3 STYCZNIA:
•	 Po Mszy Świętej o godz. 13.00 w kościele adoracja Jezusa z racji pierwszej 

niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Kół Żywego Różańca – kateche-
za i wymiana tajemnic różańcowych. 

•	 Nieszpory niedzielne i modlitwa wstawiennicza o godz. 20.00 w dolnym 
kościele.

IDŹCIE DO JÓZEFA, ON WAM DOPOMOŻE  
– środowa nowenna do św. Józefa
•	 17.45 – pieśń, odczytywanie intencji z kartek, litania do św. Józefa
•	 18.00 – Eucharystia sprawowana w intencjach podawanych przez czci-

cieli św. Józefa – intencje na tę Mszę Świętą zapisujemy w tygodniu  
w zakrystii lub w kancelarii w Księdze Intencji Nowennowych. 

•	 Po liturgii różaniec wynagradzający (4 części). 
6 STYCZNIA przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte 
jak w każdą niedzielę. W tym dniu mamy obowiązek udziału w Eucharystii 
i powstrzymania się od prac niekoniecznych. 
•	Na zakończenie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kredy i kadzidła. 

Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone jako wsparcie funkcjo-
nowania Oazy dzieci i młodzieży w naszej parafii. Młodzi pracowali nad 
przygotowaniem kredy i kadzidła przez kilka dni. 

•	Taca jest przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. 
•	 Schola młodzieżowa „Płomyki” zaprasza na wspólne, rodzinne 

kolędowanie w Święto Trzech Króli do kościoła na godzinę 15.30. 
•	 Rok temu odbyło się w naszym kościele Misterium „Oto zwiastuję wam 

radość wielką”. Nagranie przedstawienia można będzie obejrzeć w inter-
necie na parafialnym kanale YouTube. 

•	 6 stycznia w dolnym kościele o godz. 19.00 Nieszpory z Uroczystości 
Objawienia Pańskiego, a następnie Krąg Biblijno-Liturgiczny. 

7 STYCZNIA będzie pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na adorację 
Jezusa w ciszy po Mszy Świętej wieczorowej do godz. 21.00. 
10 STYCZNIA, w Święto Chrztu Pańskiego, modlitwa z młodzieżą i za mło-
dzież przed bierzmowaniem w kościele o godz. 15.30 – rodzinne dziękczy-
nienie za chrzest święty; o godz. 16.30 – Eucharystia w intencji kandydatów 
do bierzmowania, ich rodzin i animatorów. Przychodzi kto może i jest zdrowy. 
Potrzeba dwóch mężczyzn do prowadzenia małych grup kandydatów. 
INNE OGŁOSZENIA 
W przedsionku kościoła można nabyć książki „Ewangelia 2021”, „Ewangelia 
2021 dla dzieci”, „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” i „Notes du-
chowy do Ewangelii według św. Marka”, modlitewniki za zmarłych, książki 
o duszach czyśćcowych. 

Styczeń: Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i sio-
strami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na 
wszystkich.
Luty: Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez 
społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
Marzec: Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną 
głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
Kwiecień: Intencja powszechna – Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe 
prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywają-
cych kryzys demokracjach.
Maj: Intencja powszechna – Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami  
w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej za-
grożeniami.
Czerwiec: Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeń-
stwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej – aby wzrastali w miłości,  
z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec: Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodar-
czych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu  
i przyjaźni.
Sierpień: Intencja ewangelizacyjna – Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do 
reformowania się w świetle Ewangelii.
Wrzesień: Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz 
stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się  
z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.
Październik: Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy 
do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.
Listopad: Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały  
u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.
Grudzień: Intencja ewangelizacyjna – Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby 
byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
Watykan, 31 stycznia 2020 r.

PAPIESKIE INTENCJE  APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2021

l Bezimienna – 50 zł     l ul. Mieszka I 10 – 50 zł 

Podsumowanie
W Roku Pańskim 2020 w naszej parafii:
•	126 dzieci przyjęło chrzest święty,
•	140 dzieci po raz pierwszy spotkało Jezusa w Komunii Świętej,
•	117 młodych parafian otrzymało sakrament bierzmowania,
•	25 par zawarło sakramentalne małżeństwo,
•	115 osób odeszło do Pana.
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SŁUGA TWÓJ SŁUCHA 

Chrystus nam się objawił, pokłon Jemu oddajmy
Rozważania do czytań mszalnych na Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia)
1. czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą
Psalm (Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)) 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
2. czytanie (Ef 3, 2-3a. 5-6) Poganie są uczestnikami zbawienia
Ewangelia (Mt 2, 1-12) Pokłon mędrców ze Wschodu

Dziś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi  
(Tt 3, 4). Chrystus nam się objawił, pokłon Jemu oddajmy. On zrodzony 
przed jutrzenką i przed wiekami, dzisiaj objawił się światu. Poznawszy 
więc tajemnice Bożej łaskawości, w weselu ducha uczcijmy ten dzień powo-
łania pogan, a więc i zaczątków naszej wiary 
– św. Leon Wielki. Jezus, Król narodów dziś 
wezwał do siebie mędrców, aby pierwsi spo-
śród ludów pogańskich oddali Mu pokłon.  
I nas także Bóg wybawił i wezwał świętym po-
wołaniem nie na podstawie naszych czynów, 
lecz stosownie do własnego postanowienia  
i łaski, która nam dana została w Chrystusie 
przed wiecznymi czasami (2 Tm 1, 9).

Przeżywamy Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Greckim terminem „epifania” 
określano w starożytności przybycie króla lub cesarza, ukazanie się 
bóstwa, jego cudowną interwencję. Epifania oznacza: ukazanie, obja-
wienie, oficjalne powiadomienie, uroczyste podanie wszem i wobec do 
wiadomości. Chrześcijanie tym terminem nazwali święto ukazania się 
Chrystusa w ciele. Na Wschodzie obchodzono je już w IV wieku. Jest to 
święto starsze nawet od samego Narodzenia Pańskiego. Dzisiaj w Jezusie 
Chrystusie, który jest światłością świata, Bóg objawił wszystkim narodom 
tajemnicę zbawienia. Bóg się ukazał, pozwolił się poznać, abyśmy mogli 
Go pokochać i zaprosić do swego życia. 

Izajasz w pierwszym czytaniu w poetycki sposób opisuje powszechną 
jedność wszystkich ludów. Do Jeruzalem wracają Izraelici z wygnania 
babilońskiego. Przychodzą również poganie. Chociaż jeszcze ciemność 
okrywa ziemię, jeszcze gęsty mrok spowija ludy, już jest widoczne Boże 
światło, które jest punktem orientacyjnym dla zbłąkanych grzeszników. 
Bóg, który jest światłością przyszedł do nas i jest z nami. Nie musimy już 
chodzić w ciemnościach. Otrzymaliśmy światło i tym światłem możemy 
dzielić się z innymi. Ci, którzy widzą światło, są w świetle, a jego blask ich 
przenika. Podobnie i ci, którzy widzą Boga, są w Bogu i są przeniknięci Jego 
blaskiem. Jasność płynąca od Boga jest życiodajna, udział w życiu mają 
więc ci, którzy widzą Boga – św. Ireneusz. 

Święty Paweł ma głęboką świadomość swego powołania. Został wy-
brany, by głosić Ewangelię poganom. Również do współczesnych pogan 
i do ochrzczonych, którzy żyją jak poganie i do nas, wierzących św. Pa-
weł zwraca się z dobrą nowiną: Bóg, nasz Zbawiciel pragnie, by wszyscy 
ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (zob. 1 Tm 2, 4). Wraz  
z narodzeniem Jezusa rozpoczął się czas jedności i pokoju. Wszyscy ludzie 
mogą doświadczyć błogosławieństwa przyjścia Jezusa na ziemię, gdyż On 
nie tylko wzywa do życia w jedności i pokoju, ale takie życie umożliwia. 
Im bliżej Jezusa tym bliżej drugiego człowieka. Im bliżej Jezusa tym bli-
żej pokoju, bo On sam jest pokojem. Staliśmy się jednością nie po to, aby 
wierzyć, ale dlatego, że uwierzyliśmy – św. Augustyn.

Zatrzymajmy się przez chwilę przy samych mędrcach. Ewangelia nie 
nazywa ich królami, nie znamy też ich liczby. Dopiero w V w. na podsta-
wie ilości złożonych darów ustalono liczbę trzech mędrców. W wieku VIII 
nadano im imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Mędrcy ze Wschodu są 
pierwszymi poganami, którzy szukają i znajdują Jezusa. Możemy podzi-
wiać ich determinację, ich pragnienie spotkania Jezusa, którego przecież 
jeszcze nie poznali. Czy w nas jest równie sile pragnienie spotkania i po-
znania Jezusa? Czy Go szukamy? 

Mędrcy rozpoznali znak z nieba i wytrwale szli za prowadzącą ich 
gwiazdę. Podjęli trud drogi w nieznane. Jak reagujemy na znaki, które 
otrzymujemy od Boga? Dla nas znakiem z nieba jest Boże słowo. Ono nas 

prowadzi do Chrystusa. Mędrcy ujrzeli gwiazdę i bardzo się uradowali, my 
usłyszeliśmy słowo Boga – ucieszmy się nim.

Gdy mędrcy znaleźli się w świętym mieście, spotkali się z obojętnością 
żydowskich uczonych w Piśmie, którzy wprawdzie przytoczyli proroctwo 
Micheasza i wskazali im drogę do Betlejem, ale sami nie poszli. Pozosta-
li na swoich miejscach zadowoleni ze swojej pobożności i kultu, który 
nie zmieniał ich życia. Nie poszli do Betlejem, bo byli praktykujący, ale 
niewierzący. Nie czekali na Boga. I dziś nie brakuje ludzi, którzy prakty-
kują, ale tak naprawdę nie wierzą. I dziś wielu ponad Boga stawia pracę, 
wykształcenie, hobby, pięknie urządzone mieszkanie. Te rzeczy same  

w sobie dobre mogą nam przysłonić Boga i stać 
się bożkami. Mędrcy ze Wschodu byli spragnieni 
Boga i spotkania z Nim. Dla nas, którzy od dzie-
ciństwa poznajemy Boga, Eucharystia i modli-
twa często nie są pełnym miłości spotkaniem, 
ale niestety tylko obowiązkiem, nakazem. 

Jeśli naprawdę spotkamy Pana, jeśli się 
w Nim zakochamy, będziemy sami z sie-
bie chcieli jak najczęściej z Nim być. Czy On 
jest obecny w naszym życiu? Jeśli jest, to się 
objawia. Jeśli jest w tobie Bóg, jeśli działa  

w tobie Bóg, inni mogą to zobaczyć. Dla nich stajesz się świadkiem. Gdy 
ktoś poszukujący sensu życia zapyta cię: Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski, gdzie jest Jezus?, czy będziesz potrafił mu udzielić właściwej 
odpowiedzi? Gdzie jest twój Bóg, w którego wierzysz? Czy jest w tobie? 
Czy wiesz, gdzie go szukać? 

Ks. Jan Twardowski pisał: Ileż można się nauczyć od Trzech Mędrców, 
którzy ubogiemu Chłopcu w baraku poza miastem oddali pokłon. Często 
nie chcemy przyjąć Jezusa takiego, jaki do nas przychodzi. Chcemy zoba-
czyć Go według naszych wyobrażeń. A On przychodzi do nas niepozornie,  
w codziennych wymaganiach, jakie stawia służba Ewangelii. Szukamy Je-
zusa potężnego, który od razu zrobi porządek na świecie i usunie wszelkie 
zło. Nie potrafimy paść na twarz przed bezradnym, którego nie rozumiemy. 

Oddać pokłon to pochylić się przed Bogiem w geście czci wobec Jego 
wielkości. Stary Testament nieustannie przypomina Izraelitom, że pokłon 
należy oddawać tylko prawdziwemu Bogu, nie zaś stworzeniom, różnym 
bożkom. Niestety ludzie często oddawali cześć stworzeniu i służyli jemu, 
zamiast służyć Stwórcy (zob. Rz 1, 25). Dziś podobnie jak mędrcy przy-
chodzimy do Jezusa, by upaść przed Nim na twarz i oddać Mu pokłon. 

Mędrcy ofiarowali Jezusowi swoje dary. Już w II w. św. Ireneusz mówił 
o głębokiej symbolice tych złożonych darów. Złoto podkreśla królewską 
godność Chrystusa, kadzidło – Jego boskość, a mirra, której używano 
do balsamowania ciał zmarłych – zapowiada Jego cierpienie, śmierć  
i pogrzeb. Wraz z mędrcami składamy Jezusowi także nasze dary. Dla 
nas chrześcijan złoto jest symbolem cnoty, kadzidło oznacza modlitwę,  
a mirra – cierpienie, przyjęte z wiarą i w duchu zjednoczenia z cierpiącym 
Jezusem. Nasze codzienne życie wypełnione dobrymi czynami, modlitwą 
i ofiarą z siebie staje się najlepszym darem dla Dzieciątka Jezus.  

Benedykt XVI uczy: Mędrcy weszli do domu: ten dom przedstawia w pe-
wien sposób Kościół. By spotkać Zbawiciela, trzeba wejść do domu, którym jest 
Kościół. Padli na twarz i oddali Mu pokłon. (…) Ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę (Mt 2, 11). Oto kulminacyjny moment całej drogi: spotkanie 
przeradza się w adorację, staje się aktem wiary i miłości, uznaniem w Jezu-
sie, zrodzonym z Maryi, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. (…) Jemu 
ofiarujcie, co macie najcenniejszego: złoto waszej wolności, kadzidło waszej 
żarliwej modlitwy, mirrę waszych najgłębszych uczuć.  

Mędrcy wrócili do swej ojczyzny inną drogą. Spotkanie z Jezusem 
przemienia nas, abyśmy nie popełniali tych samych błędów, ale umoc-
nieni Bożym słowem i Pokarmem Eucharystycznym byli nowymi ludźmi. 
Praktycznym wyrazem przemiany jaka się w nas dokonała jest otwarcie 
serca na duchowe i materialne potrzeby naszych braci i sióstr. Dziś mo-
dlitwą i ofiarą wspieramy misjonarzy. Misjonarzem staje się każdy z nas, 
gdy dzieli się wiarą z drugim człowiekiem. (xIJ)
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MĘDRCY

(opr. xHD)

Tygodnik „Opiekun” w nakładzie 1500 egz. wydaje 
 Parafia św. Józefa, Siedlce, ul. Sokołowska 124,

tel. 25 640 28 28, jozefsiedlce@wp.pl.  
Druk: NOWATOR.   

Konto parafii: 31 1500 1663 1216 6007 9961 0000  
Redaguje zespół: ks. Sławomir Olopiak,  

ks. Ireneusz Juśkiewicz, ks. Henryk Drozd,  
Grażyna Łuka-Karcz, Marek Stasiuk,  

Beata Woźniakowska, Agata Zielińska. 
Uwaga współpracownicy redakcji: materiały do 
„Opiekuna” nadsyłamy pocztą elektroniczną na 
adres ireneuszjuskiewicz@wp.pl najpóźniej do 

poniedziałku poprzedzającego ukazanie się gazety.
Kancelaria Parafialna czynna  

w dni powszednie w godz. 16.00-17.30. 
W niedziele nieczynna. 

Trzej Królowie wędrując z dalekiej Mezopota-
mii przybyli w okolice Jerozolimy i podjęli de-
cyzję, że po drodze wstąpią do króla Heroda. 
Niestety w tym momencie znikła im gwiazda, 
która przyprowadziła ich do tego miejsca. Jeden  
z zakłopotanych Królów mówi:
 – Musimy zdobyć nawigację. Bez GPS-u w życiu 
nie trafimy!
KILKA PYTAŃ…
Mieszkanka miasteczka dzwoni do burmistrza:
– Panie burmistrzu, chciałam o coś zapytać: wiem, 
że w wigilię ma być w naszym domu 5 osób, a ilu 
policjantów będzie sprawdzać liczbę gości?
 – A do czego to pani potrzebne?
 – Bo nie wiem ile mam nakryć dla nich dosta-
wić. I jeszcze: jak nas będzie w domu 5 osób, to 
czy można pozostawić przy stole wolne krzesło 
dla niezapowiedzianego gościa.
 – Tak, pod warunkiem, że go nie wpuścicie do 
domu.
WŁAMANIE?
Babcia i dziadek postanowili, mimo epidemii, 
że wigilię i święta spędzą oddzielnie: babcia 
pojechała do córki i jej rodziny w Krakowie. 
Dziadek spędził wigilię i święta w Siedlcach  
z synem i jego rodziną. Po tygodniu babcia 
wraca i zastaje w domu wielki bałagan, pełną 
„demolkę” i pyta:
– Stefan, co to się stało? Mieliśmy włamanie?
– Nie, Basiu, w drugi dzień świąt odwiedziły 
nas wnuki.
NAPRAWA
W sylwestrowym dniu przez telefon rozmawiają 
dwie koleżanki:
– Co jesteś taka podekscytowana i zadowolona?
– Bo rano wnerwił mnie mąż. Powiedział, 
że z powodu „Covida” w tym roku nigdzie nie 
pójdziemy, wiec rano wylałam szklankę wody 
przed zmywarką do naczyń.
– I co?
– Zmywarkę naprawia już ponad dwie godziny 
i nie może znaleźć przyczyny awarii.

POZNAJEMY ŚWIĘTEGO JÓZEFA, BY STAŁ SIĘ NAM BLISKIM ORĘDOWNIKIEM (cz. 4)

Święty Józefie, Przeczysty Stróżu Dziewicy - 
módl się za nami 

Józef to człowiek, któremu Bóg „powierzył 
straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. 
Już to nam pozwala zrozumieć, że jakkolwiek 
Józef kochał Maryję, to jednak Bóg go wybrał, 
aby strzegł nie tylko Ją, ale przede wszystkim 
strzegł tego, co było istotne z racji na misję, do 
jakiej Bóg Ją wybrał. Nie było to łatwe zada-
nie dla Świętego Józefa. Przyjmując do siebie 
swoją żonę, Maryję, wraz z dzieckiem, Święty 
Józef wyraził zgodę na to, że jego życie będzie 
wyglądać inaczej niż sobie wyobrażał i za-
planował. On, mężczyzna z krwi i kości, który  
w przeciwieństwie do swojej małżonki nie był 
niepokalanie poczęty, w pełni musiał doświad-
czać ciągłego zmagania ze skazą grzechu pier-
worodnego, a na pewno też i z pokusami, i wła-
snymi słabościami. A jednak Józef podjął decy-
zję o życiu w czystości i przyjął zadanie stania 
na straży dziewictwa swojej Żony. Z punktu wi-
dzenia ludzkiego postawienie w jednym domu 
młodego mężczyzny i młodej, pięknej kobiety  
i zalecenie temu pierwszemu, aby był „obrońcą 
Jej cnoty” jest dość szalonym zadaniem. Jednak 

Józef był człowiekiem sprawiedliwym, wyróż-
niającym się osobistą świętością. Wierzył On 
w nadzwyczajną interwencję Ducha Świętego 
w łonie Maryi, a co za tym idzie w Jej nadzwy-
czajną rolę w Bożym planie zbawienia. Ta wiara 
doprowadziła Józefa do decyzji o wstrzemięźli-
wości w relacjach małżeńskich z Maryją. 

Św. Josemaría Escríva napisał, że aby żyć cnotą 
czystości, nie trzeba czekać na starość lub na brak 
wigoru. Czystość rodzi się z miłości, ale dla czystej 
miłości wigor i radość, właściwe młodości, nie są 
przeszkodą. Młode było serce i ciało Józefa, kiedy 
poślubił on Maryję; kiedy dowiedział się o tajem-
nicy Jej Bożego Macierzyństwa, kiedy zamieszkał 
razem z Nią, szanując Jej nienaruszalność, którą 
Bóg chciał pozostawić światu jako jeszcze jeden 
znak swojego przyjścia do ludzi.

Znowu więc należy podkreślić wielką war-
tość wyrzeczenia, bez wyrzeczenia nie jest 
możliwe obdarowanie czymś nieskończenie 
większym. Czymś takim dla Józefa było stanie 
na straży dziewictwa Maryi. Również przed 
sobą samym.  (AZ) cdn.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Legenda, że jeden z Magów pochodził  

z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne  
z proroctwa Psalmu 72: Królowie Tarszisz i wysp 
przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą da-
ninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie... 
Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby. Przez 
królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna na-
zwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała 
także tradycja, że Magowie byli królami. Dopiero 
od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Ma-
gów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupeł-
nie dowolne, nie potwierdzone niczym. Prorok 
Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają 
przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie 
Mu mają złożyć: Zaleje cię mnogość wielbłądów, 
dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybę-
dą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło (Iz 60, 6).  
Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. 
Należały bowiem do najkosztowniejszych darów. 

Ważny jest też czas, kiedy Mędrcy przybyli 
do Syna Bożego. Zgodnie z zapisami Ewangelii 

było to po ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni. 
Herod kazał wymordować dzieci do lat 2, skąd 
wynika, że Magowie przybyli do Betlejem, kie-
dy Dziecię Boże miało około 1 roku i zgodnie  
z Ewangelią św. Mateusza znaleźli Je w domu, 
nad którym stanęła gwiazda (Mt 2, 11). Było  
w nim zapewne bardzo ubogo, ale mędrcy 
upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon. 
W owych czasach padano na twarz tylko przed 
władcami albo w świątyni przed bóstwami. 
Mędrcy więc musieli być przekonani, że Dziecię 
Jezus to przyszły król Izraela. 

Od XV/XVI w. w kościołach święcone jest ka-
dzidło i kreda. Kredą oznaczamy drzwi na znak, 
że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielo-
nego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery 
K+M+B, które mogą oznaczać imiona Mędr-
ców lub też mogą być pierwszymi literami ła-
cińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie 
błogosławi - po łacinie: Christus mansionem 
benedicat. Ze względu na tę tradycję niektórzy 
polecają, by napisać: C+M+B. (G Ł-K) 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Prymas kardynał Stefan Wyszyński: Młodzież wierna Chrystusowi (cz. 1)
1. Cóż jest bardziej Boże na ziemi, jak nie człowiek? I dlatego, że Bóg Ojciec sam poło-

żył dłonie swoje ojcowskie na pierwszym człowieku „i tchnął w oblicze jego dech żywota” 
(Rdz 2, 7). I dlatego, że powołał do życia „matkę wszechżyjących” (Rdz 3, 20). I dlatego, 
że ta pierwsza matka, gdy porodziła pierworodnego rodzaju ludzkiego, ogłosiła światu: 
„Otrzymałam człowieka przez Boga” (Rdz 4, 1). I dlatego, że wszystkie matki ziemskie 
mają przedziwną świadomość swego związku z Ojcem wszelkiego stworzenia; zarówno 
matka synów machabejskich, jak Matka Boga-Człowieka, Służebnica Pańska, jak każda 
matka ziemska. 

W oczach dziecięcych wyczytać możecie łatwo czarujący uśmiech, który świadczy o Bożym pocho-
dzeniu człowieka. A wszystkim wiadomo, że z oczu dziecięcych czerpie się urok przedziwnej czystości 
i niewinności. A w duszy dziecięcej tak łatwo jest odnaleźć te struny, które odzywają się najłatwiej 
na głos Ojca niebieskiego, na głos Matki Jezuska. Nie ma żadnego pojęcia w pedagogice, które tak 
łatwo byłoby przyjęte przez dziecię jak pojęcie: Bóg – Bozia! Nie znajdziemy też żadnego argumentu, 
w imię którego moglibyśmy wywierać wpływ wychowawczy na dziecię, równie mocnego jak ten! 
Bóg patrzy - kochaj Boga! Można śmiało powiedzieć, że dusza dziecięca jest z natury Boża, z natury 
chrześcijańska! Czyż można ją oderwać od Boga?


