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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do
blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz:
Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie

(Iż60,
35,1-6)
-7-4a)
( Iz

przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce
twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie.
Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć
Pana.
OTO SŁOWO BOŻE

Psalm responsoryjny

(Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11))

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była
ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez duAlleluja, Alleluja, Alleluja!

cha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy,
że
poganie
już
są
w spółdzie dz icami
i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
OTO SŁOWO BOŻE

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na
Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Pokłon mędrców ze Wschodu

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 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 zostało
napisane przez Proroka: 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 wywie-

(Ef 3, 2-a. 5-6 )

(Łk 1, 38)

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
(Mt 2, 1-12)

dział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam
i wypytajcie 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, postępowała 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; padli 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 z powrotem do swojego kraju.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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Święto Objawienia się Pańskiego poganom - Epifania –Trzech Króli
W tym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w
osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie
w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.
Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych

świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III
wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.
Według ewangelii św. Mateusza według ewangelii
św. Łukasza: pasterze. Ewangelia Mateusza mówi jedynie o trzech „Magach przybyłych ze Wschodu". Jednak
tradycja chrześcijańska powoli zamieniła magów w królów. W Psalmie 72 ze Starego Testamentu znajduje się
fragment „królowie Tarszisz i Wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę". Badacze kultury są
zdania, że powiązano potem te słowa z ewangeliczną
wzmianką o magach – mędrcach. Po raz pierwszy
„królowie" pojawiają się w II wieku w pismach teologa
Tertuliana. Pochodzenie liczby królów wiązane jest
z trzema darami ofiarowanymi przez nich Jezusowi.
Trzy, jako liczbę mędrców przypieczętowała średniowieczna „relikwia magów" zawierająca szczątki trzech
mężczyzn. Relikwię tę w 325 roku przywiozła w z Jerozolimy do Konstantynopola św. Helena. Imiona Kacper,
Melchior i Baltazar nadał mędrcom apokryf aramejski
z VII wieku.
Dary- złoto, kadzidło, mirra, które Magowie ofiarowali Mesjaszowi miały znaczenie symboliczne. Złoto
oznaczało władzę królewską, było dowodem uznania za
króla i szacunku. Kadzidło (mieszanina żywic różnych
drzew z domieszką aromatycznych ziół) to symbol kapłaństwa i boskości.
Mirra (wonna gumożywica z kory balsamowca
rosnącego w Arabii i wschodniej Afryce) symbolizowała
wieczność, ale i poświęcenie. Jako substancja do namaszczania zmarłych, była zapowiedzią śmierci Chrystusa.
We wczesnym chrześcijaństwie dzień ten obchodzony był na Wschodzie jako święto Bożego Narodzenia
a także wspomnienie pokłonu Mędrców, Chrztu Pańskiego i przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej.
Było to święto Epifanii, objawienia się Boga całemu
światu. 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 przedstawienie Mędrców (Magów), jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara, przed Bogiem Wcielonym. Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych
przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć
mu hołd. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z
magów jest czarnoskóry (od XIV w.). Uniwersalność
zbawienia, ponad wszelkimi podziałami, zaakcentowana jest poprzez samą nazwę święta i jego wysoką rangę w Kościele powszechnym .
Od XVIII wieku upowszechnił się także zwyczaj
święcenia kredy, którą zwyczajowo w święto Trzech
Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach katolickich pisano litery: C†M†B lub K+M+B oraz datę bieżącego roku. Litery te są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi), albo skrótem imion trzech mędrców przekazanych przez legendę średniowieczną:
Kacpra, Melchiora i Baltazara. Znana jest także interpretacja skrótu C†M†B jako pierwszych liter łacińskich
nazw trzech zbawczych zdarzeń świętowanych w Epifanię: Cogitum – Matrimonium – Baptisma (łac. Poznanie – Wesele – Chrzest).
Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z jałowca,
okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu poświęconym złotem doty-

kano całej szyi.
Piękną tradycją stały się orszaki Trzech Króli, które gromadzą w wielu miastach Polski tłumy. W Krakowie trzy kolorowe orszaki spotykają się na Rynku
Głównym.
W naszej parafii także wędrujemy w orszaku
Trzech Króli. Wszyscy możemy uczestniczyć w tym
wspaniałym święcie, zachowując piękna tradycję.
Opracowanie red.
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Błogosławiony Bronisław Markiewicz
Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842
roku w Pruchniku koło Jarosławia. Pochodził
ze średnio zamożnej, wielodzietnej
rodziny. Jego matka – Maria zajmowała się wychowywaniem
dzieci, zaś ojciec – Jan był trzykrotnie wybierany na burmistrza.
Bronisław wzrastał w atmosferze
ciepła i miłości. Od początku wychowywany w duchu katolicyzmu,
zauważał potrzeby i nnych
i odznaczał się niezwykłą empatią.
Ukończył szkołę elementarną
w Pruchniku, a następnie kształcił
się w gimnazjum w Przemyślu,
gdzie pod wpływem nauczycieli –
ateistów i nieodpowiednich lektur,
przeżył półtoraroczny kryzys wiary. Jednakże głos Boga, odzywający się w sercu Bronisława był silniejszy od wszelkich propagand
i indoktrynacji. Za sprawą noweli
Józefa Korzeniowskiego „Narożna
Kamienica”, upadł na kolana i modlił się słowami:
„Jeśli istniejesz, Boże, daj mi się poznać, a wszystko
dla Ciebie gotowym uczynić”. Był to moment przełomowy w historii jego powołania. Uzyskawszy maturę w 1863 roku, wstąpił do seminarium
w Przemyślu i już po czterech latach otrzymał święcenia prezbiteratu. Jego pierwszym miejscem kapłańskiej posługi była parafia Harta, gdzie dał się
poznać jako ofiarny duszpasterz, spowiednik, kaznodzieja i nauczyciel katechizmu. Od 1870 roku
pracował przy katedrze przemyskiej – był wikariuszem, kapelanem więziennym i katechetą.
Następnie ukończył studia filozoficzne
i pedagogiczne na uniwersytetach Jana Kazimierza
we Lwowie i Jagiellońskim w Krakowie, dzięki czemu zdobył bogatą wiedzę teoretyczną, którą następnie wykorzystywał w duszpasterstwie parafialnym
i przekazywał alumnom w seminarium duchownym
w Przemyślu, gdzie został wykładowcą.
Jako proboszcz parafii Gać, zaczął dostrzegać
ogromne problemy społeczno – etyczne swoich parafian. Postanowił walczyć z alkoholizmem
i próżnowaniem. Prowadził edukację w zakresie gospodarki rolnej. Za jego przyczyną otwarto spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” i „Spółkę Tkaczy”,
co spowodowało rozwój pszczelarstwa, sadownictwa, ogrodnictwa, tkactwa i przyczyniło się
do podniesienia poziomu życia. W sercu
ks. Markiewicza istotne miejsce zajmowała młodzież. To dla niej organizował czas, zapraszał
do
siebie,

uczył gier i zabaw.
Wkrótce odczuł pragnienie wstąpienia
do zgromadzenia zakonnego.
Za zgodą biskupa wyjechał
do Włoch, gdzie spotkał św. Jana
Bosko. Odkrył, że droga życia salezjańskiego jest jego drogą. Odbył nowicjat, podczas którego uczył się bycia wychowawcą
najbiedniejszej i opuszczonej młodzieży. 25 marca 1887 roku złożył
uroczystą profesję zakonną
na ręce księdza Bosko, a następnie
pracował jako profesor
oraz spowiednik sióstr salezjanek.
Niespodziewanie zapadł na ciężką
chorobę płuc i 20 marca 1892 powrócił do Polski. Został cudownie
uzdrowiony dzięki wstawiennictwu jednej z przemyskich karmelitanek, która oddała Bogu swoje
życie w zamian za zdrowie
ks. Bronisława.
Zaraz po tym wydarzeniu rozpoczął zakładanie
polskiej placówki salezjańskiej w Miejscu Piastowym.
Otworzył szkołę gimnazjalną, zawodową, drukarnię,
warsztaty rzemieślnicze i zakład wychowawczy.
Do jego dzieł przybywało coraz więcej chłopców. Zaniepokoiło to władze austriackie, które rozpoczęły
ataki wymierzone w działalność księdza Markiewicza. Ze względu na trudności jakie powstały w czasie
przenoszenia dzieła salezjańskiego na ziemie polskie,
ksiądz
Ma rki e wi c z
z de cy do w ał
si ę
o dł ą c zyć
od Towarzystwa św. Franciszka Salezego i utworzyć
nowy zakon (michalici), którego patronem został
św. Michał Archanioł. Choć pod inną nazwą, nadal
pracował dla dobra młodzieży, wychowując ją
na prawych chrześcijan i uczciwych obywateli,
w duchu powściągliwości i umiłowania pracy.
Ks. Bronisław Markiewicz zmarł 29 stycznia 1912r.
Jego dzieło jest nadal kontynuowane. Zgromadzenie
św. Michała Archanioła zostało zatwierdzone
w 1921r. (gałąź męska) i 1928r. (gałąź żeńska).
Założyciel michalitów został beatyfikowany
19 czerwca 2005, a jego wspomnienie przypada
30 stycznia. Ze względu na podobny charyzmat
od 2000 roku michalici należą do Rodziny Salezjańskiej ks. Bosko.
Akacjusz Cybulski SDB
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Wizyta duszpasterska 2019 UZUPEŁNIENIE
Ks. Bogdan Kosek
14.01.19

poniedziałek

15.00

Heleny 14

klatka VI, VII, VIII, IX, X

Chochlik drukarski namieszał i zagubił się jeden adres. Przepraszamy! Uzupełniamy wizytę duszpasterską pod tym
adresem.

W dniu 27 grudnia 2018 roku zmarł biskup Tadeusz
Pieronek – polski duchowny rzymskokatolicki, kanonista, profesor nauk prawnych, biskup pomocniczy sosnowiecki w latach 1992-1998, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993-1998, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach
1998-2004.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 i 3 stycznia
2019 roku. Spoczął w krypcie biskupów w kościele św.
Piotra i Pawła w Krakowie.

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Zapraszamy dzieci na ferie zimowe do świetlicy Oratorium. Zajęcia odbywać się będą codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00. W tym czasie przygotowaliśmy dla dzieci dużo
atrakcji. Między innymi gry i zabawy, różne konkursy i niespodzianki. Dzieci codziennie zjedzą ciepły
posiłek. Zapisy oraz wszelkie informacje w Oratorium lub u Siostry Ewy.
Od 14 do 19 stycznia 2019 r. na terenie Domu Parafialnego przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny odbędą się warsztaty artystyczne „VII ZIMA MŁODYCH ARTYSTÓW”. Dzieci będą brały udział w
zajęciach wokalnych, teatralnych, tanecznych i Organizatorem warsztatów jest Mała Akademia Sztuki Luizy Bernatowicz i Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Szczegóły na plakatach oraz na internetowej stronie naszej parafii.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
niedziela: Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli
poniedziałek: Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: poniedziałek: 16.00 - 17.30; wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30;
czwartek: 16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
Zespół Redakcyjny: ks. Mirosław Dziedzic, Zdzisław Chojnacki, Zdzisława Krzeczkowska,
Krystyna Fłys, Bronisława Kufel – Włodek, Jadwiga Nowakowska
Adres: NASZA FAMILIA ul. Aleksandry 1 30-837 Kraków, tel (12) 658 03 50
e-mail: xmiroslaw@poczta.onet.pl;

