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Uroczystość Objawienia Pańskiego

Dzisiaj słowo "mędrzec" niestety nie istnieje w potocznym języku. Mówimy: inteligent, intelektualista, uczony. Zmalało tak wielkie słowo, które określało nie tylko człowieka wiedzy,
ale i człowieka zapatrzenia w Boga.
(…) Trzech Mędrców malowano zawsze uśmiechniętych - nie tylko dlatego, że znaleźli
Jezusa, ale i dlatego, że wciąż nowi mędrcy idą pokłonić się Bogu.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.91 i 16.

Uroczystość należy do najstarszych świąt w Kościele. Na Wschodzie pierwsze
jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki
święto Bożego Narodzenia. Na Zachodzie Uroczystość Objawienia Pańskiego
datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę
ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach
przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon.
Tradycja na podstawie trzech hojnych darów: złota, kadzidła i mirry określa
ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie
i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentują trzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę.



Pokłon Mędrców ze Wschodu
Gdy zaś 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 to usłyszał 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 swojej ojczyzny.
Ewangelia * Mt 2, 1-12

Kim byli Mędrcy ze Wschodu? Historycznie trudno dziś na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast dla nas, ludzi wiary, ich obecność przy nowo narodzonym Mesjaszu oznacza, że Syn
Boży został dany nie tylko dla ludu Izraela, ale również dla innych narodów. "Poganie - jak
pisze św. Paweł - są współuczestnikami obietnicy".
ks. Tomasz Bieliński, "Oremus", 1-2/1999, s.24

Herod Wielki – syn Antypatra mianowanego władcą Judei przez Juliusza Cezara w 47 roku przed
Chrystusem. Antypater mianował Heroda zarządcą Galilei. Po śmierci ojca i brata Józefa, zarządcy
Jerozolimy, Rzymianie nadali Herodowi tytuł "króla żydowskiego"; jego panowanie trwało od 37 r.
przed narodzeniem Chrystusa.Herod był gorliwym królem i rozpoczął całkowitą przebudowę świątyni
w Jerozolimie, lecz lud powątpiewał w szczerość intencji władcy i nienawidził jego rodziny. Herod,
który nie był z pochodzenia Żydem, wymordował członków żydowskiego rodu Hasmoneuszów,
w których upatrywał zagrożenie dla swej władzy.Nowy Testament przedstawia go jako sprawcę
wymordowania dzieci do drugiego roku życia w Betlejem, w czasie, gdy narodził się Jezus. Miał
opinię władcy nieznającego litości. Znajdował i mordował przeciwników nawet wśród członków własnej rodziny.Po śmierci jego królestwo podzielono między trzech z pozostałych przy życiu synów:
Archelausa, Antypasa i Filipa.


Słownik biblijny

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu
Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania
w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.
2. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć
drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego.
3. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na
tablicy ogłoszeń, na parafialnej stronie internetowej oraz na fb.
4. Dom Kultury w Wielu, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wiela oraz Schola
Parafialna z Wiela serdecznie zapraszają na Jasełka oraz Koncert kolęd, które odbędą się
dziś, tj. 6 stycznia, o godz. 1700 w Domu Kultury w Wielu.
5. Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy w środę o godz. 1700, serdecznie
zapraszamy.
6. Do odebrania kolejny numer „Pielgrzyma”, przypominamy również o prenumeracie
na I kwartał 2019 r.



7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od porannej aż do wieczornej liturgii.
O przewodniczenie prosimy grupę III. Okazja do spowiedzi świętej w czwartek od godziny
1600-1700.

Plan odwiedzin duszpasterskich – czyli kolędy
w Parafii p.w. Świętego Mikołaja w Wielu A. D. 2019

8. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszeniach po rodzinach naszej parafii. W tym
tygodniu w Przytarni. Bóg zapłać za składane ofiary, które przeznaczamy na nowe
urządzenie czyszczące do naszej świątyni oraz na nowe naczynia liturgiczne: puszki do
Najświętszego Sakramentu do polowych celebr odpustowych na naszej Kalwarii.

07.01.2019
poniedziałek

Przytarnia Wybudowania, Joniny,
Wygoda, Rów 1300

Wiele ul. Górska i 3 Maja 1300

9. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na
codziennych drogach życia.

08.01.2019
wtorek

Kliczkowy wieś 1200

Wiele ul. Główna od pp. Garstka do p. Miloch
oraz od pp. Brzezińskich do pp. Sturlis 1300



Msze święte w intencji:
800
1000
niedziela
1130
06.01.
1600
Wdzydze 1300

+ Jana – w 4 rocznicę śmierci, Marka, Andrzeja, Jadwigi i Jana Sawickich;
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
+ Kacpra Milocha – w dniu imienin oraz Ignacego – w dniu urodzin;
+ Zdzisława Miszke – intencja z pogrzebu;
+ Anny, Bronisława, Grażyny i Marka Rogulskich;

poniedz.
07.01.

720
1700

+ Henryka Bławata – w dniu urodzin;
+ Józefa Breszki oraz Tadeusza i Andrzeja;

wtorek
08.01.

720
1700

+ Agnieszki i Stanisława Narlochów oraz dziadków;
w podziękowaniu za otrzymane łaski;

720
1700

+ Władysławy Stobbe – w rocznicę śmierci oraz męża Brunona;
Róży p. Barbary Peplińskiej z Górek o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla członkiń Róży i ich rodzin oraz zmarłych członkiń;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720
1500

+ babci Elżbiety – w rocznicę śmierci;
Msza św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia;
+ Wandy Czapiewskiej – w 7 rocznicę śmierci oraz męża Konrada;
Okazja do spowiedzi świętej;
+ Damiana i Marty Dorszyńskich;

środa
09.01.

czwartek
10.01.

piątek
11.01.
sobota
12.01.
niedziela
13.01.

1600-1700
1700
720
1700
720
1700
Wdzydze 1800
800
1000
1130

+ Stefana Mleczka, rodziców: Anny i Franciszka Przytarskich oraz
Zygmunta;
+ Teodory, Bolesława i Jadwigi Błaszkowskich;

DZIEŃ

09.01.2019
środa

Przytarnia – strona prawa 1300

Wiele, ul. Główna od pp. Błanek
do pp. Styp Rekowskich 1400

12.01.2019
sobota

Wdzydze I: 900

Wiele, ul. Wicka Rogali po stronie lewej:
tj. od pp. Czapiewskich 900

13.01.2019
Niedziela

Przytarnia – strona lewa 1300

Wiele, ul. Wicka Rogali po stronie prawej:
tj. od pp. Oller oraz ul. Widokowa, Polna
i Leśna 1300

14.01.2019
poniedziałek

Wiele, ul. Kościerska i Pocztowa
1200

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od pp. Mikuczyńskich do pp. Szumigaj 1400

15.01.2019
wtorek

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy
od pp. Wróblewskich
do pp. Peplińskich 1300

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od pp. Sznek
do pp. Urbańskich 1400

16.01.2019
środa

Wiele, ul. Derdowskiego po stronie
prawej tj. od pp. Sikora do pp.
Kowalskich 1200

18.01.2019
piątek

----------------------------

Wiele, ul. Derdowskiego po stronie lewej
tj. od pp. Gosz do p. Rus 1200

19.01.2019
sobota

Wdzydze II 900

Wiele, ul. ks. płk. Wryczy od pp.Nowackich
do pp. Narloch 1200

26.01.2019
sobota

Wiele, ul. Dąbrowska po stronie
prawej tj. od kościoła
do pp. Klaman 1000

Wiele, ul. Dąbrowska po stronie lewej
i Krótka 1000

Wiele wyb. pod Górki, Przydół oraz Wiele,
ul. ks. kard. Wyszyńskiego
i św. Jana Pawła II 1400

+ z rodzin Pestka i Żalikowskich;
+ Cecylii i Augustyna Bielińskich – intencja od wnuków ;
+ Agnieszka i Edmund oraz Edward Grajcar
o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo w rodzinie
rodzin – intencje z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
+ Urszuli i Henryka Dobków oraz dziadków z obu stron;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
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