Refleksja
Ludzie szukają ludzi. Niektórzy pokonują duże odległości, aby z kimś się
spotkać. Podejmują wiele trudności i niewygód, aby móc zobaczyć
wytęsknioną osobę. Podobnie postępowali Mędrcy ze wschodu, których
spotykamy na kartach dzisiejszej Ewangelii.
Byli oni bardzo konsekwentni w szukaniu Mesjasza, żadne przeszkody nie
przerwały ich przedsięwzięcia. Podążali wytrwale za gwiazdą, która ich
prowadziła. Przybywszy na oczekiwane z utęsknieniem miejsce zobaczyli
Dziecię z Matką Jego, Maryją. Otworzyli najpierw swoje serca w formie hołdu,
a potem ofiarowali dary: złoto, kadzidło i mirrę – skarby przynależne królowi,
gdyż rozpoznali królewską godność tego Dziecięcia. To tajemnicza Gwiazda
oznajmiła Mędrcom, kim jest Dziecię Narodzone w Betlejem. My też,
podobnie jak Mędrcy, powinniśmy wielbić w małym Jezusie Boga, stwórcę
i Pana wszechświata.
Spotkanie Mędrców ze Świętą Rodziną było wydarzeniem serdecznym
i pełnym miłości. Oto odnaleźli Boga i spełniła się ich tęsknota, którą w sobie
odczuwali. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone
w noc betlejemską objawia się światu jako Światło Zbawienia dla wszystkich
narodów. Bóg przyszedł na świat, ażeby podzielić z człowiekiem jego ziemski
los, aby człowieka odkupić i zbawić. Droga Mędrców ze Wschodu jest dla nas
symbolem tych wszystkich dróg, którymi ludzie z bliska i z daleka podążają
przez wieki w stronę Chrystusowego światła. Jest także wzorem dla naszych
czasów.
Co z przedstawionej sceny i z dzisiejszego święta możemy zaczerpnąć dla
siebie? Pewność, że po spotkaniu z Jezusem zawsze wraca się inną drogą do
swego domu. Droga do Jezusa jest drogą poszukiwania, a droga z Jezusem jest
drogą znalezienia. Herod szukał, by zniszczyć, dlatego nigdy nie znalazł.
Mędrcy szukali, by ubogacić, dlatego zostali ubogaceni. Jest, więc ważne, aby
nie słabnąć w poszukiwaniach. Nie tracić wiary, bo wszystko może się dobrze
skończyć. Przeszkody – to tylko czasowe ograniczenia. Jezus czeka na nas
i spotka nas tam, gdzie się Go nie spodziewamy. Daje się zawsze znaleźć, jeśli
tylko jesteśmy uzbrojeni w wytrwałość jak Mędrcy ze Wschodu. Kto szuka,
znajdzie.
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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. (Mt 2,1-12)
Mędrcy? Magowie? Królowie? Spór o ich istnienie i liczbę; to detale. Istotą jest pytanie
o odwagę: Czy stać nas na to, by tak jak oni pragnąć widzieć szerzej i wyruszyć
w drogę? A może jesteśmy jak Herod skoncentrowani na sobie i nie dostrzegamy
dziejących się obok ważnych spraw, które wydają się nam zbyt małe i liche, by stać się
przedmiotem naszego zainteresowania? No chyba że zagrażają tak ciężko
wypracowanemu przez nas obrazowi świata... Bóg objawia się tym, którzy mają w sobie
pasję poszukiwania Go, którzy potrafią zostawić siebie i być darem dla innych.

LITURGIA TYGODNIA

700 Za †† z rodziny Buczkowski i Mazur, † Irenę Mnich i dusze
w czyśćcu cierpiące.

700 Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża (…) o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Antoniego z okazji 3. rocznicy urodzin.

1800 1) Za † męża, ojca i dziadka Pawła Rosół w 18. rocznicę śmierci,
†† rodziców z obu stron, trzech szwagrów, siostrę Mariannę
Władyszewską i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża i ojca Gerharda Smarsly w kolejną rocznicę śmierci,
†† z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek – 7.01

1800 1) Za † męża Gintera Beer w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny
Gramala, Beer i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† rodziców Władysławę i Mikołaja Kudła, braci, teściów,
†† z rodziny Kudła i Pigulla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 13.01 – Święto Chrztu Pańskiego.
700 Za † męża i ojca Mariana Smorąg w kolejną rocznicę śmierci.

Wtorek – 8.01

815 Za † męża i ojca Józefa Adamaszek w 20. rocznicę śmierci i †† z
rodziny.

700 1) Za † Cecylię Rutkiewicz w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodziny
Rutkiewicz.
2) ………………………………………………………………………

900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za †† rodziców Sławomira i Czesławę Broniszewskich oraz
†† dziadków z obu stron.

1800 Za † Tadeusza Orzeł – od członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Środa – 9.01
700 1) Za † ojca Tomasza w 28. rocznicę śmierci, † mamę Krystynę,
†† dziadków Michalinę i Ignacego.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Siegberta
Jarosz oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
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1115 Za † Cecylię Sander w 2. rocznicę śmierci oraz †† rodziców Jana
i Stanisławę Kuśmierczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1700 Za †† żonę Hiltrud Kupka i syna Andrzeja Kupka.
Nabożeństwo Fatimskie

Za † Krystynę Bajko w kolejną rocznicę śmierci, †† jej rodziców
Antoniego i Helenę Marecki, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA

Czwartek – 10.01
700 1) Za †† siostrzeńca Leszka Pac.
2) ………………………………………………………………………
1800 Za † męża Mariana Przybyłek oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla całej rodziny.
Piątek – 11.01
700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Michalewskich.
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 40. rocznicy urodzin Adriana
Kleman oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie.
1800 Za † Józefa Lehmann w 11. rocznicę śmierci, †† z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Sobota – 12.01









Dzisiaj o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory kolędowe.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres
Bożego Narodzenia. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na
Nabożeństwo fatimskie.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na misje, a w przyszłą niedzielę na
potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. Za
wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
Uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej prosimy o wpłacenie do
końca tygodnia 60 zł.

