
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

T  R  Z  E  C  H    K  R  Ó  L  I 
Kacpra, Melchiora i Baltazara 

GENEZA UROCZYSTOŚCI  
Uroczystość dzisiejsza jest bardzo dawna.  Należy do 

jednych z pierwszych, które uświęcił Kościół.  Na 

Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III 

wieku.  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 

obchodzi  się od końca wieku IV. 

 

O jakie Objawienie chodziło w tym wypadku?  W 

trzech Magach widzi pierwotny Kościół siebie, świat 

pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się 

Chrystus, a która w swoich przedstawicielach 

przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon.  

Byłby to więc hołd najwyższej podzięki ze strony 

narodów pogańskich, że uczynił je Zbawiciel swoim 

nowym ludem, „narodem wybranym”.  Przyszedł 

wprawdzie Mesjasz z narodu żydowskiego, ale chciał 

mieć koło siebie także przedstawicieli narodów 

postronnych.  Dla podkreślenia uniwersalności 

zbawczej misji Chrystusa Pana, tradycja 

chrześcijańska wśród Magów od bardzo już dawna 

umieszcza także przedstawiciela Afryki, człowieka 

czarnoskórnego, aby przez równość ras jeszcze 

dobitniej podkreślić uniwersalizm zbawienia.  Tę 

właśnie myśl zasadniczą dzisiejszej uroczystości 

akcentują: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i 

wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.  
 

Św. Mateusz nie podaje liczby Magów.  Malowidła w 

katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich 

dwóch, czterech, sześciu.  U Syryjczyków i Ormian 

występuje ich nawet dwunastu.  Przeważa jednak w 

tradycji Kościoła stanowczo liczba trzech  ze względu 

na opis, że złożyli, złoto, kadzidło i mirrę.  Tę liczbę 

np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice Św. 

Apolinarego w Rawennie z VI w.. Dopiero od wieku 

VIII pojawiają się imiona Trzech Magów; Kac per, 

Melchior i Baltazar.  Są one zupełnie dowolne, nie 

potwierdzone niczym. 

 

Gdy chodzi o cudowną gwiazdę, głośny astronom 

Kepler usiłował ją wytłumaczyć przez ciekawe 

zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się właśnie 

w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa.  Inni 

przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także 

w owym czasie się ukazała.  Jednak z całego opisu 

Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna.  Ona 

bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do 

Betlejem.  Stanęła też nad miejscem, w którym 

mieszkała św. Rodzina. 

 

Kiedy Magowie przybyli do Bożej Dzieciny?  Z całą 

pewnością po Jej ofiarowaniu w świątyni.  Według 

relacji Ewangelisty,  Herod kazał wymordować dzieci 

do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do 

Betlejem, kiedy Chrystus miał co najmniej kilka 

miesięcy, a może nawet ponad rok.  Magowie nie 

zastali Jezusa w stajni, gdyż po dokonaniu spisu 

ludności, zarządzonego przez cesarza Augusta, 

któremu także państwo Heroda podlegało, Józef 

wynajął skromne mieszkanie w Betlejem, św. Mateusz 

pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

I czyt.: Iz 60,106        II  czyt.:  Ef 3,2-3a.5-6 

Ew.:  Mt 2,1-12 

Refren psalmu responsoryjnego 

„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.” 
 

 

DZISIAJ PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ 

POŚWIĘCENIE KREDY. Kredą oznaczamy drzwi 
na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy 

Wcielonego Syna Bożego.  Módlmy się więc, aby 

Chrystus Pan w tym Nowym Roku zawsze przebywał 
między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak 

Mędrcy ze wschodu, znaleźli Go w naszej rodzinie. 

 

K+M+B=2019 
 

mówiąc przy tym: 

Przewodniczący ceremonii:  

               A słowo stało się ciałem 

Wszyscy: I mieszkało między nami 

Przewodniczący ceremonii:  

               Niech Chrystus mieszka w naszych 

sercach i umysłach i niechaj każdy, kto Go 

szuka znajdzie Go między nami. 

Wszyscy: Amen  

(na zakończenie można zaśpiewać kolędę). 

 

RÓŻANIEC prowadzi Róża nr. 8.                                                  

 
W dalszym ciągu prosimy, aby następujące Róże 35, 

47, 62, 65 przekazały Ojcu Proboszczowi, p. Janowi 
Prymicz, albo p. Wiesi Koczwarze aktualną listę 

swoich członków.  

 

Na KAWĘ i PĄCZKI zapraszają Rycerze 

Kolumba. 

 

 

KAPLICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU 
(24 godziny na dobę) – wejście do kaplicy obok 

biura. 
Wszystkich, którzy pragnęliby trwać w modlitewnej 

adoracji przed Chrystusem Eucharystycznym prosimy  

o kontakt z p. Barbarą i Andrzejem Chmura 

tel: 905 949-1237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CO SŁYCHAĆ W NASZEJ PARAFII? 

Jest nas 14.672 oficjalnie 

zarejestrowanych rodzin. 

Do wspólnoty Kościoła poprzez Sakrament 

Chrztu świętego  

zostało przyjętych 162 osoby,  

do I Komunii św. przystąpiło 161 dzieci, 

do Bierzmowania 96,  

pobłogosławionych zostało 39 

sakramentalnych związków małżeńskich,  

na miejsce wiecznego spoczynku 

odprowadziliśmy 112 osób.  

Wspólnota nasza jest bardzo duża, 

dbajmy, więc o siebie, szanujmy się 

nawzajem a nade wszystko zabiegajmy o 

rozwój życia duchowego w naszych 

rodzinach i wspólnocie polonijnej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 I 2019 - piątek  

SPOTKANIE Z JEZUSEM  

W NAJŚWIĘTSZYM 

SAKRAMENCIE.                       
Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS 

zaprasza po Mszy św. wieczornej          

od 20:00-21:00  

na spotkanie z Jezusem  

w Najświętszym Sakramencie.                       

W programie czuwania radosne 

uwielbienie Pana, katecheza, rozważanie 

Słowa Bożego,  

modlitwa o uzdrowienie  

i indywidualne błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                      CHRZTY     
Mocą działania Ducha świętego i przez polanie wodą, dar 

chrztu świętego otrzymają: 

Jan Lech syn Anny i Sebastiana 

Olivier Valle syn Dominiki i Sebastiana 

Victoria Madison Kania córka Julii i Pawła 

Dzieciom, rodzicom i chrzestnym życzymy 

dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego. 

                                                                                                    
8 I - wtorek. RYCERZE KOLUMBA. Msza św. wraz z 

Wymianą Tajemnic Żywego Różańca o godz.19:00 po 

czym spotkanie w Centrum J.P.II. 

 

13 I - niedziela. BANKIET OPŁATKOWY RADIO 

MARYJA. Uroczysta Msza św. z udziałem gości z 

Polski o godz. 14:30. Bankiet i koncert w wykonaniu A. 

Kubackiego, w Polskim Centrum Kultury o godz. 16:00 . 

13 I  - niedziela.  ZEBRANIE FRANCISZKANÓW 

ŚWIECKICH o godz. 14:00  w s. Brata Antoniego.  

                                                                                        
14-21 I - REKOLEKCJE OBLACKIE. Serdecznie 

prosimy wiernych o modlitwy w intencji wszystkich 

Oblatów, aby te spotkania pomogły im wzrastać w 

gorliwości duszpasterskiej.  Ze względu na nieobecność 

księży przez cały tydzień, nie będzie Mszy świętych 

porannych ani wieczornych.  

 

25 I- WIECZÓR UWIELBIENIA Z MARYJĄ. 

Wspólnota Uwielbienia ADOREMUS serdecznie 

zaprasza na spotkanie po Mszy Św. wieczornej od godz. 

20:00-21:00. 

 

19-26 I - „4 PRAWA ŻYCIA DUCHOWEGO". 

Zapraszamy pary pragnące odnowić i uzdrowić swoje 

relacje małżeńskie, do udziału w dwóch spotkaniach  
opartych o "4 prawa życia duchowego". Spotkania  

odbędą się w naszej parafii w sobotę 19 oraz 26 stycznia  

o 9:00-12:00 w salce o. Bąka.  Zapisy/Info: 

m.terlecki@bell.net, Maciek 647-299-8870, Ela 416-417-

8870. 

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI w j. ang. rozpoczyna się 
w poniedziałek, 25 lutego o godz. 20:00. Zajęcia 

prowadzone będą  4, 11, 18 i 25 marca oraz 1 i 8 

kwietnia. Koszt $100 od pary. Zapisy w biurze 

parafialnym. 

 

RUCH MATEK W MODLITWIE jest przeznaczony 

dla matek biologicznych, duchowych, chrzestnych 

pragnących wspólnie modlić się za dzieci powierzając je 
pod opiekę Boga. Inf. p. Ewa Ciesielka, 416,908-6152 

lub 905-67 9227.                         

 

GRUPA BIBLIJNA przypomina o swoich spotkaniach, 

które odbywają się w każdą środę w salce Sr. Faustyny 

po wieczornej Mszy świętej. Info.: Andrzej 416 917- 

0195. 
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34. ŚWIATOWE  DNI 

MŁODZIEŻY PANAMA  2019 

odbędą się w dn. 22-27 stycznia 

2019 r. w stolicy Panamy.                                                       

Termin spotkania podyktowany został względami 

klimatycznymi, ponieważ styczeń jest miesiącem letnim. 

Ponadto, jest to pora sucha, która sprzyja organizacji 

wydarzeń plenerowych. Tematem spotkania wyznaczonym 

przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z 

Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Logo 

przedstawia kontury Kanału Panamskiego na tle granic tego 

kraju, krzyż pielgrzymi oraz zarys postaci Maryi, jako droga 

do Pana Boga z 5 gwiazdami nad Jej głową symbolizujących 

pięć kontynentów skąd przyjadą pielgrzymi do Panamy w 

2019 roku. Wszystko to ujęte w kształcie serca. Autorką 

logo jest studentka architektury Ambar Calvo 

Organizatorzy podkreślają, że licząca ok. 3,5 mln 

mieszkańców Panama, to najmniejszy spośród krajów, 

który organizował dotąd ŚDM. Będzie to także największe 

wydarzenie w historii kraju. Ważnym kontekstem 

obchodów ŚDM będzie także obchodzony w 2019 r. 

jubileusz 500-lecia założenia Panamy – pierwszego miasta 

na kontynencie amerykańskim. 

  

      INTENCJE MSZALNE 

                   

                   PONIEDZIAŁEK, 7 stycznia  

  8:00   śp. z rodz. Olszańskich - rodzina  
 19:00  Dzięk. z okazji urodzin Marcina Guzdy z  

             prośbą o potrzebne łaski - rodzice 

             śp. Emilia Serwin - syn z rodz.  

WTOREK, 8 stycznia  

  8:00   śp. Czesław Zebrowski (rocz.) - syn Ryszard z 

            rodz.  
19:00   śp. Kazimierz Tomaszewski  - żona Maria  

            O potrzebne łaski dla Wiktora Wróblewskiego  

            - rodzina 

                          ŚRODA, 9 stycznia  

   8:00  śp. Jan Karwel – rodz.  

            Z prośbą o zdrowie, Boże błog.i opiekę dla  
            wnuków; Dariusza, Viktorii i Olivii -     

            dziadkowie  

 19:00  INTENCJE ZBIOROWE 

            CZWARTEK, 10 stycznia  

   8:00  śp. Janina Dobosz - mąż 
 19:00  śp. Edward Chrząszcz- brat Ryszard z rodziną 

            śp. Stanisław Kruszewski - córka z mężem 

                          PIĄTEK,  11 stycznia  

  8:00  śp. Jan Kośnik (14 rocz.)- rodzina 

           śp. Anna Miłkowska (16 rocz.) - siostra z rodz.  

19:00  Dzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
           Boże błog. dla dzieci i ich rodzin - rodzice  

           śp. Maria i Stanisław Płatek - dzieci 

SOBOTA, 12 stycznia   

 8:00   śp. Anna i Władysław Ozga - od córek z rodz. 

17:00  Dzięk. z ok. 50 rocz. ślubu Teresy i  

            Eugeniusza Misiewicz - dzieci 
19:00   śp. Helena Bełz i śp. Barbara Jagodowska  

           (1 rocz.) - rodzina i przyjaciele 

                    NIEDZIELA, 13 stycznia  

Chrzest Pański 

   8:00  śp. Zbigniew (34 rocz.) i śp. Wiesława  

             (35 rocz.) Piszczek- syn z rodz.  
   9:30   śp. Teresa Rosińska (3 rocz.) 

 11:00   Za Parafian i Dobrodziejów 

 13:00   śp. Aniela i Józef  Podczerwińscy i śp. rodz.  
             Antolak 

 14:30   W Int. Radia Maryja i Telewizji TRWAM 

 19:00   Dzięk. z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla     
             Władysławy i Stanisława  

 

JEROZOLIMA i BETLEJEM to dwa ogromnie ważne dla chrześcijan miejsca w Ziemi Świętej. Właśnie tam, polskie Siostry Elżbietanki prowadzą sierocińce dla dzieci 

dotkniętych traumą i bolesnymi skutkami ciągłego niepokoju w najbardziej obfitym w konflikty miejscu na świecie — w ojczyźnie Chrystusa.                                                       

HOME OF PEACE  (Dom Pokoju) w Jerozolimie i ostatnio w Betlejem, to obecnie prawdziwy dom i schronienie dla 46 dzieci, w wieku od 3 do 18 lat,                                                     

w większości chrześcijańskich. Dziś w naszej parafii gościmy siostrę Marcinę Adamów, przełożoną oraz siostrę Małgorzatę Kobierską z sierocińca na Górze Oliwnej.                                                                     

Ofiary składane do koszyków przy wyjściu z kościoła są przeznaczone na utrzymanie sierocińca na Górze Oliwnej w Jerozolimie. 

 

 
KANADYJSCY BISKUPI PRZYPOMINAJĄ, ŻE EUTANAZJA NIE JEST 

DO POGODZENIA Z SAKRAMENTAMI! Parlamentarna legalizacja w niczym 

nie zmienia prawa moralnego – przypomnieli biskupi kanadyjscy w związku z 

przyjętą w Kanadzie ustawą zezwalającą na eutanazję. Podkreślili oni, że ta 

praktyka pozostaje nadal "ciężkim grzechem przeciw godności życia 
ludzkiego" i nie da się jej pogodzić z sakramentem namaszczenia chorych czy 

często łączącą się z nim spowiedzią. Rozgrzeszenie można otrzymać tylko w 

przypadku nawrócenia i zmiany decyzji o tzw. „wspomaganym samobójstwie", tak 

więc, jeśli ktoś świadomie decyduje się na eutanazję nie może otrzymać ani 

rozgrzeszenia, ani sakramentu namaszczenia chorych, gdyż trwa świadomie w 
grzechu ciężkim. 

  

TO SAMO DOTYCZY POGRZEBU KOŚCIELNEGO OSÓB, KTÓRE 
ZDECYDOWAŁY SIĘ NA EUTANAZJĘ. Wprawdzie Kościół dopuszcza 

chrześcijański pochówek samobójców, ponieważ nie zawsze znane są motywy i 

okoliczności targnięcia się na własne życie. Jednak w przypadku eutanazji 

wiadomo o nich wcześniej. ODMOWA OSTATNIEJ POSŁUGI - 

WYJAŚNIAJĄ BISKUPI - SŁUŻY UKAZANIU, ŻE WYBÓR TEGO 

CZŁOWIEKA BYŁ SPRZECZNY Z WIARĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ. TAK 

WIĘC OSOBA, KTÓRA POPROSIŁA O EUTANAZJĘ NIE BĘDZIE 

MOGŁA MIEĆ KATOLICKIEGO POGRZEBU.  

 

mailto:m.terlecki@bell.net

