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06.01.2022 Uroczystość Objawienia Pańskiego 872/22 

Jezus Chrystus Światłość 
 Jerozolima jest jedynym w swoim 
rodzaju miejscem na całej ziemi. Jako 
święte miasto jest czczona przez Ży-
dów, muzułmanów i chrześcijan.  
 W czasach starożytnego Izraela by-
ła to stolica zarówno polityczna jak i 
religijna. Jednakże chrześcijańskie 
znaczenie Jerozolimy przekracza 
rozumienie wyłącznie terytorialne.  
 W historii zbawienia Jerozolima 
przeżywała różne sytuacje polityczne. 
Była wiele razy najeżdżana przez 
wrogów, a w niej samej dokonywały 
się podziały Narodu Wybranego.  
 W Pismach Prorockich i Psalmach 
widać ogromną tęsknotę, by powrócić 
do niej z wygnania. 
 Wizja proroka Izajasza przedstawia 
ponadczasowy wymiar chwały 
Świętego Miasta. Jerozolima staje się 
centrum całego świata a nawet historii. 
Wszystkie królestwa ziemskie są 
zwrócone ku temu jednemu miastu. 
  Odczytanie tego fragmentu w kon-
tekście dzisiejszej uroczystości jesz-
cze wyraźniej podkreśla, jak przeło-

mowym punktem historii było naro-
dzenie Jezusa.  
 Cała troska o Miasto Święte po-
winna teraz być przeniesiona na 
Nowonarodzonego! 
 W życiu ziemskim Jezusa Jerozo-
lima pełniła bardzo ważne znaczenie.  
 W Ewangelii według św. Łukasza 
szczególnie widać, jak Jego życie 
skupione jest na Świętym Mieście. W 
niej zostaje przedstawiony jako 
dziecię (Łk 2, 22-38), do niej ciągle 
się zbliża w swojej wędrówce i w 
końcu w niej oddaje swoje życie. 
Również w niej rozpoczyna się ży-
cie wspólnoty Kościoła. 
 Chrystus, który objawia się w 
Świętym Mieście, przynosi światłość.  
 Przez Niego Jerozolima nabiera 
nowego blasku. Staje się przepeł-
niona Bożą obecnością i staje się 
również zapowiedzią nieskończonej 
chwały Bożej w wieczności.  
 

Wasz Proboszcz 

Ks. Zbigniew Malinowski



 

06.01.22 Czwartek – Święto Trzech Króli. 

 Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
 Kolekta na potrzeby Misyjne Kościoła 

8:00 Msza św.: Za ++ z rodziny Kempys. 

11:00 Suma: Za + Donatę Kownacką w 10 rocznice śmierci. 

07.01.22 Pierwszy piątek miesiąca.  
7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 
16:00 Msza św.: O powołania Kapłańskie i Zakonne z naszej Parafii 

08.01.22 Sobota – dzień powszedni.  
11:00 Przechód Kanoniczne wprowadzenie nowego Proboszcza 

16:00 Msza św.: Za + Annę Bachryj 

09.01.21 Niedziela Chrztu Pańskiego. 
 Kolekta Parafialna na Ubezpieczenie Kościoła za I kwartał 

8:00 Msza św.: W intencji Grzegorza Giercuszkiewicza z okazji 32 urodzin. 

11:00 Suma W int. Doroty Lipka z okazji 41 urodzin, o zdrowie i Boże Błog. 
 

 Według chrześcijan Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę: jest 
pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw 
społecznych oraz narodowych w ogóle – stąd dużo późniejsze przed-
stawienie Mędrców (Magów), jako trzech osób, z których jedna jest ciem-
noskóra, druga młoda, a trzecia stara, przed Bogiem Wcielonym.  

 Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbaw-
czą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych 
stron, aby złożyć mu hołd.  

 Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z mędrców jest ciemnoskóry 
(od XIV wieku). Uniwersalność zbawienia, ponad wszelkimi podziałami, 
zaakcentowana jest poprzez samą nazwę święta i jego wysoką rangę w 
Kościele powszechnym. 



 

Objawienie Pańskie - 6 stycznia 2022 
 

1. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem 
Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Je-
zusowi. Syn Boży przeszedł na świat, aby zbawić wszystkich. Jego orędzie 
zbawienia kierowane jest do wszystkich ludów, narodów i języków. 
 Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła dzisiaj 
sprawowane będą według porządku niedzielnego – o godzinie 8:00 i 11:00.  
  

2. Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcie-
lonego Słowa Bożego. Można to uczynić w następujący sposób: zapisać 
pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Balta-
zara oraz rok bieżący (K+M+B 2022).  
 Można także zanotować (C+M+B 2022) jako skrót łacińskiego zwrotu 
„Christus mansionem benedicat”, które tłumaczy się: „Niech Chrystus bło-
gosławi temu domowi”. Oba sposoby są poprawne.  
 

3. Dziś także Dzień Pomocy Misjom oraz Misyjny Dzień Dzieci.  Ofiary 
składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne. Dziękujemy za 
zrozumienie i okazaną pomoc.  
 

4. Pan Bóg daje się rozpoznać człowiekowi, odkryć swoją obecność.  
Mędrcy ze Wschodu odczytali przepowiadane znaki i przybyli do Betlejem, 
aby oddać pokłon nowo narodzonemu Mesjaszowi.  
  Jako wspólnota przychodzimy na Mszę Świętą, aby uklęknąć przy ołtarzu i 
przy żłobku, uwielbić Boga obecnego pośród nas. Obchodzimy również Dzień 
Pomocy Misjom oraz Misyjny Dzień Dzieci. Skoro sami spotkaliśmy naszego 
Emmanuela, pragniemy się dzielić radością ze wszystkimi ludźmi. Opo-
wiadanie o Panu Jezusie jest naszym zadaniem – naszą misją. 
 

5. Noc dziejów świata została opromieniona niezwykłym blaskiem. Chwała 
Pana rozbłysła nie tylko nad Jerozolimą, ale nad całą ziemią.  
 W ten sposób nie tylko przyszedł na świat Chrystus – światło w ciemności, 
ale także ukazał się wszystkim narodom. Mędrcy są naszymi przedstawicielami 
u żłóbka Chrystusa, bo pierwsi dzięki światłu gwiazdy rozpoznali w Nim Boga.  



 A Jezus stał się darem dla Maryi, Józefa, pasterzy, a także dla nas 
wszystkich. Gwiazda kieruje nasz wzrok na Chrystusa – światłość świata, 
dzięki któremu stajemy się wolni. Ewangelista podejmuje motyw biblijny gwiaz-
dy przede wszystkim dla ukazania, że Jezus jest Królem i Mesjaszem. 

Wsłuchani w słowo Boże zaczerpnijmy z niego światło, które pomoże roz-
proszyć nasze życiowe ciemności.  

 

6. Dziś także przypada pierwszy czwartek miesiąca . 
 Zachęcamy do modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołanie kapłańskie i 
zakonne, szczególnie do pracy misyjnej.  
 Jutro, 7 stycznia, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź święta Mszą Świętą. 
Po Mszy świętej krótkie nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
 

7. W najbliższą niedzielę, 9 stycznia, będziemy obchodzili święto Chrztu 
Pańskiego, kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.  
 

8. Wciąż przypominam o limitach wiernych w kościołach!!!  
 
 

 W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być 
zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących z zastrzeżeniem, 
że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw 
SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic;  
 Stosuje się zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m. 
 
 

9. W kolejnym tygodniu Kościół sprzątają mieszkańcy Tarnicy: Kazimiera Ar-
cab, Grażyna Pierzga, Krzysztof Witos, Jerzy Rynkiewicz, i Barbara Lach 
 

15.01.2022 Jadwiga Chmielewska, Regina Łabuz, Renata Nowak, 
    Krystyna Gurazdowska i Barbara Wróblewska 
 

22.01.2022 Krystyna Augustyniak, Leokadia Walczak, Dorota Rygał, 
    Józefa Wąchała i Helena Szustak 
 

    Kolejna wieś – Tłustoręby 
 
 

  Aby pełnić misję głoszenia Ewangelii i dawać dobre świadectwo o 
Panu Jezusie, nie trzeba jechać do egzotycznych krajów. 
  Czasami warto spróbować opowiedzieć o Panu Jezusie naszym 
najbliższym, którzy już zdążyli o Nim zapomnieć. 
 

 


