
Dziêkczynienie za stworzenie
i odkupienie
Œw. Jan Pawe³ II

Dziêkujemy Ci, Ojcze nasz, za S³owo, które sta³o siê Cia³em i w noc 
betlejemsk¹ zamieszka³o pomiêdzy nami (por. J 1, 14).

Dziêkujemy Ci za S³owo, w którym odwiecznie wypowiadasz 
najœwiêtsz¹ rzeczywistoœæ samego Twojego Bóstwa.

Dziêkujemy Ci za S³owo, w którym 
odwiecznie zamierzy³eœ stworzyæ œwiat, 
by œwiadczy³ o Tobie samym.

Dziêkujemy Ci za to, ¿e w Twoim 
S³owie umi³owa³eœ cz³owieka <<przed 
za³o¿eniem œwiata>> (Ef 1,4).

Dziêkujemy Ci za to, ¿e w Nim - 
umi³owanym Twym Synu - postano-
wi³eœ odnowiæ ca³e stworzenie, 
postanowi³eœ odkupiæ cz³owieka.

Dziêkujemy Ci, Ojcze Przed-
wieczny, za betlejemsk¹ noc Bo¿ego 
Narodzenia, kiedy S³owo sta³o siê 
Cia³em i moc odkupienia zamieszka³a 
pomiêdzy nami.

<<Dziêkujemy Ci, Ojcze nasz, za 
œwiêty winny szczep Dawida, który nam 
poznaæ da³eœ przez Jezusa - Syna 
Twego>> (Didache, IX,1) narodzonego 
z Dziewicy i z³o¿onego na sianie. W tym szczepie Dawidowym, 
w dziedzictwie Abrahama, przyobieca³eœ Twe zbawienie i Twoje wieczne 
przymierze wszystkim ludziom ziemi.

Dziêkujemy Ci za dziedzictwo Twojej ³aski, którego nie odj¹³eœ od 
serca cz³owieka, lecz odnowi³eœ przez ziemskie narodziny Twojego Syna 
- abyœmy za spraw¹ Jego krzy¿a i zmartwychwstania z pokolenia na 
pokolenie odzyskiwali utracon¹ przez grzech godnoœæ synów Bo¿ych, 
przybranych braci Twojego Przedwiecznego Syna.

<<Dziêkujemy Ci, Ojcze nasz, za Œwiête Imiê Twoje>> (Didache, X, 
2), któremu pozwoli³eœ na nowo rozkwitn¹æ w sercach naszych - przez 
Odkupienie œwiata.

Dziêkujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, za Macierzyñstwo Maryi 
Dziewicy, która pod opiek¹ Józefa, cieœli z Nazaretu, wyda³a na œwiat 
Twego Syna w ca³kowitym ubóstwie.<<Do w³asnoœci swej przyszed³, 
a swoi Go nie przyjêli>> (por. J 1,11). A jednak On wszystkich nas przyj¹³ 
ju¿ w samym swoim Narodzeniu i ogarn¹³ ka¿dego z nas odwieczn¹ 
mi³oœci¹ Ojca; mi³oœci¹, która zbawia cz³owieka, która podnosi z grzechu 
ludzkie sumienie: w Nim mamy pojednanie i odpuszczenie grzechów.

Dziêkujemy Ci, Ojcze Niebieski, za <<Niemowlê po³o¿one 
w ¿³obie>> (por. £k 2,12); w Nim <<ukaza³a siê dobroæ i mi³oœæ 
Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi>> (Tt 3,4).

Dziêkujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, za tê mi³oœæ, która zstêpuje 
jako s³abe Niemowlê w dzieje ka¿dego cz³owieka.

Dziêkujemy Ci za przedwieczn¹ ekonomiê Odkupienia cz³owieka 
i œwiata, która objawi³a siê po raz pierwszy w betlejemsk¹ noc 
Narodzenia.

Ojcze nasz!
S Zbigniew Sobolewski, Modlitewnik, Wyd. Jednoœæ, 2015, s.17 
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INFORMACJE  PARAFIALNE
1. W sobotê 24. grudnia, w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia, zapraszamy na 
PASTERKÊ: 
- dzieci o godzinie 22.00 (tradycyjnie przewidziana niespodzianka), 
- wszystkich Parafian o godzinie 24.00. 
Obie Pasterki odprawiane bêd¹ w górnym koœciele.

2. W niedzielê 25. grudnia, w Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego - msze œw. 
bêd¹ odprawiane w porz¹dku niedzielnym. W pierwszy dzieñ Œwi¹t nie 
bêdzie spowiedzi œw.

3. W poniedzia³ek, 26. grudnia – drugi dzieñ Œwi¹t – msze œwiête bêd¹ 
odprawiane równie¿ w porz¹dku niedzielnym. Podczas dodatkowej mszy œw. 
o godz. 14.30 udzielimy sakramentu chrztu œwiêtego. 
Nastêpny termin mszy œwiêtej chrzcielnej: 8 stycznia.

4. Okazja do spowiedzi œwiêtej przed ka¿d¹ msz¹ œw. Dodatkowo w œrodê, 
czwartek i pi¹tek (21,22 i 23 grudnia):  rano od 6.30 do 8.30 i po po³udniu od 
17.00 do 20.00 (w dolnym koœciele).

5. W Wigiliê spowiedŸ œwiêta tylko rano od 6.30 do 8.30 (w dolnym koœciele). 
Dla tych, którzy z racji powrotów i podró¿y przyje¿d¿aj¹ w sam¹ Wigiliê, 
bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania ze spowiedzi œwiêtej od 21. 00 do 22.00 (w 
górnym koœciele). 

6. W okresie kolêd, tj. od 27. grudnia  do 31. stycznia 2017 r. zmieniony 
zostaje harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: msze œw. bêd¹ rano 
o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu o godzinie 16.00. Nie bêdzie mszy œw. 
o godzinie 17.00 i 18.00; jedynie w soboty bêd¹ odprawiane wieczorne msze 
œw. o godzinie 18.00.

7. Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne bêdzie czynne tylko w soboty od 
11.00 do 13.00. Metryki do I Komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ 
telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych mszach.

„S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas” (J 1,14)

¯yczymy naszym Parafianom i Duszpasterzom, 
aby w tym œwiêtym czasie ka¿dy z nas sta³ siê 

wyciszonym Betlejem, gdzie mo¿na us³yszeæ g³os 
Boga przemawiaj¹cego do cz³owieka.

B³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!
Niech Bo¿a Dziecina zagoœci w naszych sercach, 

w naszych domach, we wspólnotach 
i w ca³ej naszej OjczyŸnie, 

w Roku Pañskim 2017.
Zespó³ Redakcyjny
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LIST  NA  KONIEC 
ROKU  MI£OSIERDZIA

Na zakoñczenie  Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego papie¿ 
Franciszek og³osi³ list o intryguj¹cym tytule Misericordia et 
misera”, czyli Mi³osierdzie i nieszczêœliwa”. Ten tytu³ odwo³uje siê 

do zdania œw. Augustyna: Dwoje pozosta³o: nieszczêœliwa i mi³osierdzie”, 
opisuj¹cego rozmowê Jezusa z kobiet¹ przy³apan¹ na cudzo³óstwie. 
Franciszek podkreœla, ¿e w centrum tego spotkania, jak i Jubileuszu 
Mi³osierdzia, stoi nie prawo i oparta na nim sprawiedliwoœæ, ale mi³oœæ Boga 
uzdalniaj¹ca nas do rozpoczêcia na nowo swojego ¿ycia.

Poza rozwa¿aniami i zachêt¹ do nadania nowego oblicza starym 
uczynkom mi³osierdzia” s¹ w tym dokumencie dwa konkretne papieskie 
postanowienia. Pierwszym z nich jest przed³u¿enie, do odwo³ania, funkcji 
misjonarzy mi³osierdzia, ustanowionej specjalnie na Rok Jubileuszowy. 
Odt¹d bêd¹ oni podlegaæ Papieskiej Radzie ds. Nowej Ewangelizacji. 
Przed³u¿aj¹c tê pos³ugê, Ojciec Œwiêty zachêca kap³anów, by z wielk¹ 
starannoœci¹ przygotowywali siê do pos³ugi spowiedzi. Prosi, by byli 
dalekowzrocznymi w rozeznawaniu ka¿dego poszczególnego przypadku; 

„
„

„

„

„

szczodrymi w udzielani Bo¿ego przebaczenia”. 
Udziela te¿ wszystkim kap³anom w³adzy 
rozgrzeszania z grzechu aborcji oraz przed³u¿a 
jubileuszowy przywilej wa¿nego spowiadania przez 
kap³anów nale¿¹cych do Bractwa Œwiêtego Piusa X. 
A wszystko po to, by nikomu nie zabrak³o 
sakramentalnego znaku pojednania  przez 
przebaczenie Koœcio³a.

Drugim konkretnym znakiem zakoñczonego 
Jubileuszu Mi³osierdzia jest ustanowienie 
Œwiatowego Dnia Ubogich. Ma on pomóc w refleksji nad tym, ¿e ubóstwo 
znajduje siê w centrum Ewangelii oraz nad faktem, ¿e dopóki £azarz le¿y 
u drzwi naszego domu, nie mo¿e byæ sprawiedliwoœci ani pokoju 
spo³ecznego. Jest to odpowiedŸ na proœbê skierowan¹ do papie¿a w czasie 
Jubileuszu Wykluczonych i Bezdomnych, który by³ ostatnim akordem 
Nadzwyczajnego Roku Œwiêtego. Dzieñ ten bêdzie obchodzony w ca³ym 
Koœciele w niedzielê przed uroczystoœci¹ Chrustysa Króla Wszechœwiata.

Beata Zaj¹czkowska, Goœæ Niedzielny nr 48/2016 s.6

Tekst listu mo¿na znaleŸæ na stronie Zbawiciela: 
http://www.zbawiciel.gda.pl/index.php/czytelnia/dokumenty

„

KONCERT  HYMNÓW
ŒWIATOWYCH  DNI  M£ODZIE¯Y

Zespo³y: Elishama z parafii pw. œw Aposto³ów Szymona i Judy 
Tadeusza w Chwaszczynie i nasz zespó³ Effatha po³¹czy³y 
swe si³y, aby zaœpiewaæ na dwóch koncertach najpiêkniejsze 

hymny, towarzysz¹ce Œwiatowym Dniom M³odzie¿y. Pierwszy 
koncert odby³ siê w Chwaszczynie w pi¹tek 9. grudnia, a drugi 
w naszej Parafii w niedzielê 11. grudnia o godzinie 17.00.

Nasz dolny koœció³ by³ wype³niony s³uchaczami w ró¿nym 
wieku. Przyjmowali oni burzliwymi oklaskami piêknie 
wykonywane, w ró¿nych jêzykach, hymny Œwiatowych Dni 
M³odzie¿y z kolejnych lat. Sam doskona³y pomys³ zestawienia 
hymnów, w celu przynajmniej czêœciowego odtworzenia atmosfery 
tych wielkich spotkañ m³odzie¿y, zosta³ w tym koncercie 
zrealizowany. Moim zdaniem aran¿acja hymnów znakomita, 
a wykonanie i zgranie chóru z  sekcj¹ instrumentaln¹ œwietne. 
Gratulacje dla po³¹czonych zespo³ów i Pana Mariusza.

Na zakoñczenie wykonawcy otrzymali oklaski publicznoœci na 
stoj¹co i dwukrotnie bisowali.

                                                                                             JJ

   Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie 
udzia³em ca³ego narodu: dziœ w mieœcie Dawida 
narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 

(£k 2,10-11)

Œw. bp Miko³aj w Zbawicielu

W niedzielê 4. grudnia œwiêty biskup Miko³aj wizytowa³ nasz¹ 
parafiê podczas mszy œwiêtej o godzinie 12.00 z udzia³em dzieci. 
Goœcia wita³ ksi¹dz proboszcz i ksi¹dz Krzysztof, a œw. Miko³aj 

przemawial do bardzo du¿ej grupy, obecnych na mszy œw.,  dzieci.

OSOWSKA  WIGILIA

W sobotê 17. grudnia w Szkole Podstawowej nr 81 odby³o siê 
spotkanie op³atkowe dla seniorów i osób samotnych. Rozpoczê³o 
siê o godzinie 10.00 piêknymi jase³kami w wykonaniu uczniów. 

Po zakoñczeniu jase³ek wszyscy obecni przeszli do jadalni, gdzie ³amali siê 
op³atkami z zaproszonymi ksiê¿mi oraz Rad¹ Dzielnicy Osowa, a tak¿e 
pomiêdzy sob¹. Nastêpnie by³ poczêstunek barszczykiem z pasztecikiem, 
kaw¹, herbat¹ i ciastem.

Po zakoñczeniu spotkania o godzinie 13.00 rozpocz¹³ siê kiermasz 
œwi¹teczny i warsztaty artystyczne, prezentacje przedszkolaków i uczniów z 
osowskich placówek edukacyjnych, wystêp chóru Allegretto, wizyta 
œwiêtego Miko³aja i inne niespodzianki.

Organizatorami Osowskiej Wigilii byli: Rada Dzielnicy Osowa, 
PZ Caritas Parafii pw Chrystusa Zbawiciela, Szko³a Podstawowa 
nr 81w Gdañsku Osowie oraz Stowarzyszenie Inne jest piêkne.
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 WIZYTA DUSZPASTERSKA 2016/2017 

Parafian odwiedzaã bædziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00, 
w soboty, niedziele i Trzech Króli od godz. 15.00 do 21.00. 

„
czy dusza moja biedna milsza Ci jest ni¿ on. 

Ulituj siê nade mn¹, b³agaæ Ciê kornie œmiem, 
gdyœ stajni¹ nie pogardzi³, nie gardŸ i sercem mym" 

Kochani Parafianie! Niech proúba wyraýona w tej kolædzie speùni siæ. 
Niech dla maùego Jezusa znajdzie siæ miejsce w sercu kaýdej i kaýdego z nas 

- nie tylko w te zbliýajàce siæ Úwiæta Boýego Narodzenia ale takýe - a moýe przede wszystkim - na co dzieñ. 
Niech Jego Narodzenie na nowo rozjaúni w nas to wszystko, co potrzebuje Boýego úwiatùa, 

niech rozwiàýe to, co poplàtane, niech rozwieje wàtpliwoúci, które dræczà ponad miaræ. 
By serca nasze, rozúwietlone Bogiem, nie baùy siæ ciemnoúci. 

Wasi Ksiæýa: ks. Proboszcz Wojciech, ks. Henryk, ks. Krzysztof i ks. Marek 

     27.12.2016 (wtorek): Wenus, Galileusza, Dæbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona 
     28.12.2016 (úroda): Nowy Úwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za kapliczkà 
                                          parzysta i nieparzysta 
     29.12.2016 (czwartek): Barniewicka parzysta do kapliczki, Letniskowa 
     30.12.2016 (piàtek): Barniewicka nieparzysta do kapliczki, Okrætowa 
     02.01.2017 (poniedziaùek): Juraty, Zatokowa 
     03.01.2017 (wtorek): Komandorska 
     04.01.2017 (úroda): Soùdka (+ Siedleckiego 10 i 12), Szafera 
     05.01.2017 (czwartek): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71), Kozioroýca 

     07.01.2017 (sobota): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ Soùdka 8 i Siedleckiego 16) 

     09.01.2017 (poniedziaùek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki 4, 6 i 8 
     10.01.2017 (wtorek): Wendy, Gryfa Pomorskiego 
     11.01.2017 (úroda): Niedziaùkowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa 
     12.01.2017 (czwartek): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa 
     13.01.2017 (piàtek): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi 
     14.01.2017 (sobota): Woênicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna, Plejady,  
                                            Mirandy, Planetarna, Saturna 

     16.01.2017 (poniedziaùek): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska 
     17.01.2017 (wtorek): Antygony 
     18.01.2017 (úroda): caùa Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy 
     19.01.2017 (czwartek): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6 
     20.01.2017 (piàtek): Rabatki, Parterowa, Willowa 
     21.01.2017 (sobota): Nowy Úwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru, Jagodowa, Borówkowa, Klonowa, 
                                            Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witraýowa, Nad Jeziorem 

     23.01.2017 (poniedziaùek): Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii 
     24.01.2017 (wtorek): Daru Pomorza, Otago (+ Kozioroýca 20 i 22), Maciejewicza, Afrodyty 
     25.01.2017 (úroda): Borchardta, Izydy, Centaura, Victorii 
     26.01.2017 (czwartek): Posejdona, Prometeusza, Ledy 
     27.01.2017 (piàtek): Chirona, Pegaza, Minerwy 
     28.01.2017 (sobota): Osiedle Tadeusza 

Ja nie wiem, o mój Panie, któryœ mia³ w ¿³obie tron, 

     06.01.2017 (piàtek): Cumowników 

     08.01.2017 (niedziela): Balcerskiego, Siedleckiego 18, 28 i 45 

      15.01.2017 (niedziela): Kielnieñska nieparzysta (+ Zatokowa 29), Sopocka 

     22.01.2017 (niedziela): Konstelacji, Herosa, Seleny 

     29.01.2017 (niedziela): KOLÆDA DODATKOWA – od godz. 15.00 

W tym roku w prze-
prowadzaniu wizyt 
duszpasterskich
bêd¹ pomagaæ nam:

oraz ks. kan. mgr lic. 
Maciej Sobczak – by³y 
wikariusz naszej parafii, 
obecnie kapelan ks. bpa 
Wies³awa Szlachetki

ks. kan. mgr lic. 
Krzysztof Mudlaff
– ojciec duchowny 
Gdañskiego Semin. 
Duchownego



Jak co roku przeprowadzona zosta³a akcja Parafialnego Zespo³u CARITAS „TAK POMAGAM”. Woluntariusze CARITAS zbierali ¿ywnoœæ, œrodki 
czystoœci, chemiê itp. w sklepach „Marcin”, „Mariol” oraz „Delfin” (na ul. Jednoro¿ca). Klienci tych sklepów  ¿yczliwie przyjêli tê akcjê i ofiarowali 
wiele produktów dla potrzebuj¹cych rodzin naszej Dzielnicy.

W okresie przedœwi¹tecznym nasza parafialna CARITAS zebra³a ju¿ 
wiele produktów tak¿e w akcji TUTKA CHARYTATYWNA i z³o¿onych 
towarów przy kaplicy MB Nieustaj¹cej Pomocy oraz w dolnym koœciele przy 
kaplicy b³. W. Frelichowskiego.

Z zebranych darów tworzone s¹ przez woluntariuszy paczki œwi¹teczne, 
które nasz CARITAS przekazuje rodzinom i osobom, bêd¹cym w trudnej 
sytuacji materialnej.

W³aœcicielom sklepów i wszystkim 
darczyñcom sk³adamy serdeczne Bóg Zap³aæ.

Równie¿ w ramach Akcji WIGILIJNE DZIE£O POMOCY DZIECIOM 
nasza CARITAS rozprowadza œwiece wigilijne. Zebrane t¹ drog¹ œrodki 
zostan¹ przekazane na rzecz dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj¹cych. Za 
¿yczliwoœæ serdecznie dziêkujemy.

Wiele podziêkowañ sk³adamy tak¿e naszemu odm³odzonemu zespo³owi 
woluntariuszy  PZ CARITAS, za ich wielki przedœwi¹teczny wysi³ek dla dobra naszych Parafian.  BÓG ZAP£AÆ!
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Józef Sebastian Pelczar - biskup
(1842 - 1924)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 19. stycznia

Urodzi³ siê 17. stycznia 1842 roku 
w Korczynie ko³o Krosna. Obecnie 
znajduje siê tam Sanktuarium œw. bpa 

Józefa Pelczara. Z ¿yciem i pos³ug¹ naszego 
bohatera s¹ zwi¹zane tak¿e Rzeszów, gdzie 
chodzi³ do szko³y, nadto Przemyœl, gdzie 
skoñczy³ seminarium i otrzyma³ œwiêcenia 
kap³añskie. Jako niezwykle uzdolniony ksi¹dz 
zosta³ wys³any na dalsze studia specjalistyczne 
na dwóch ró¿nych uniwersytetach; uzyska³ dwa 
doktoraty: z prawa i teologii. W Rzymie 
prze¿ywa³ pewne k³opoty - nosi³ siê bowiem 
z zamiarem wst¹pienia do Jezuitów. Na 
szczêœcie pozosta³ kap³anem przemyskim.

Po powrocie nie otrzyma³ ¿adnego 
stanowiska w seminarium, lecz wyl¹dowa³ na 
zapad³ej parafii, jako wikariusz - przypomina siê 
nam póŸniejsza historia ksiêdza Karola Wojty³y, 
który po rzymskich naukach zosta³ wikariuszem w Niegowici. Jest to swoista 
metoda wychowawcza ludzi Koœcio³a, by m³odzi, wybitnie zdolni, 
wykszta³ceni, znaj¹cy jêzyki, nie uwierzyli w swoj¹ wyj¹tkowoœæ, albo 

mówi¹c jêzykiem m³odzie¿owym, by sodówka nie uderzy³a do g³owy. 
Wszystko w swoim czasie.

Po paru miesi¹cach œci¹gniêto ksiêdza Pelczara do seminarium 
w Przemyœlu, gdzie podj¹³ pracê wychowawcz¹ i wyk³adowcz¹ wobec 
kleryków.

Zaanga¿owa³ siê tak¿e do zajêæ œciœle kap³añskich: g³osi³ rekolekcje, 
spowiada³, by³ przewodnikiem duchowym ró¿nych grup duszpasterskich, 
redagowa³ i pisa³ artyku³y w czasopismach religijnych. Mimo wszystko nie 
by³ w pe³ni zadowolony z tej pracy; znowu myœla³ o pójœciu do zakonu. By 
ten problem przemyœleæ i przemodliæ, uda³ siê z pielgrzymk¹ do Ziemi 
Œwiêtej, a po powrocie poprosi³ o probostwo w Krasiczynie.

Ostatecznie znalaz³ siê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Utworzy³ 
katedrê historii Koœcio³a, zosta³ dziekanem wydzia³u teologicznego, 
a wreszcie rektorem.

Równie¿ w Krakowie zas³yn¹³ jako kaznodzieja i rekolekcjonista. 
Dzia³a³ równie¿ spo³ecznie i dla opieki nad dziewczêtami w schronisku 
powo³a³ ¿eñskie zgromadzenie zwane Sercankami i odt¹d swoje osobiste 
honoraria przeznacza³ na rzecz potrzebuj¹cych pomocy dziewcz¹t i ich 
opiekunek.

Po 22 latach powróci³ do Przemyœla, powo³any na biskupa 
pomocniczego, a wkrótce na ordynariusza diecezji przemyskiej. Rozpocz¹³ 
od synodu diecezjalnego w roku 1908 i w 1914. Dwie sprawy le¿alu mu 
szczególnie na sercu:  1. powiêkszenie liczby placówek duszpasterskich;

                            2. katechizacja dzieci i m³odzie¿y.
Dba³ o poziom intelektualny i religijny swoich kap³anów. Zmar³ w opinii 
œwiêtoœci 28. marca 1924 roku.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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OBJAWIENIE  PAÑSKIE

W pi¹tek 6. stycznia 2017 r. przypada uroczystoœæ Objawienia 
Pañskiego - zwana tak¿e uroczystoœci¹ Trzech Króli. Msze œwiête 
bêd¹ odprawiane jak w niedziele. 

Podczas ka¿dej mszy œw. bêd¹ œwiêcone kreda 
i kadzid³o. Uczestnicy mszy œwiêtych mog¹ 
pobraæ do domu œwiêcon¹ kredê oraz odrobinê 
kadzid³a.

O obrzêdzie znaczenia kred¹ drzwi domów 
mo¿na przeczytaæ w „Rytuale Rodzinnym",  
autorstwa ks. bp Józefa Wysockiego (s. 212-
213):

W dniu tym w tradycji polskiej zachowa³ siê 
do dziœ piêkny zwyczaj znaczenia œwiêcona 
kred¹ drzwi domów. Dlatego dawniej, jak 
przekaza³ nam w swej relacji Oskar Kolberg, 
przed ka¿dym koœcio³em ju¿ od œwitu sta³y 
stragany i sprzedawano na nich kadzid³o i kredê 
œwiêcon¹. Po powrocie z koœcio³a z kadzid³em, 
wierni wykadzali swe mieszkania, a kred¹ gospodarz, przy udziale ca³ej 
rodziny, kreœli³ z powag¹ na drzwiach wejœciowych inicja³y Trzech Mêdrców: 
K+M+B (Kacper, Melchior, Baltazar). Spotyka siê równie¿ interpretacjê, ¿e 
s³owa te w pisowni ³aciñskiej, a wiêc C M B s¹ te¿ pierwszymi literami s³ów: 

Christus mansionem benedicat  tzn. Niech Chrystus mieszkanie b³ogos³awi. 
(Od red.: Ksiêga liturgiczna "Obrzêdy b³ogos³awieñstw" tom II, str. 244 

- podaje, ¿e mo¿na stosowaæ zapis: C+ M+ B, albo: J+ M+ J - czyli inicja³y 
Jezusa Maryi Józefa - œwiêtej rodziny.  I jeszcze uwaga: krzy¿yki s¹ znakiem 
krzy¿a, a nie znakiem plus.)

(…) Drzwi i próg domu stanowi¹ jakby 
granice naszego domowego Koœcio³a, 
a jednoczeœnie ³¹cznik z otaczaj¹cym nas 
œwiatem. Znacz¹c drzwi œwiêtymi imionami 
i znakami, wyra¿amy pragnienie, aby tylko dobro 
i b³ogos³awieñstwo przekracza³o próg naszego 
domu. By obrzêd ten mia³ pe³ny wymiar religijny 
i by³ czytelny w rodzinie, mo¿e siê odbyæ 
w poni¿szy sposób.

G³owa rodziny, stoj¹c przed progiem w 
otwartych drzwiach, mówi:
P. S³owo cia³em siê sta³o. 
W. I zamieszka³o miêdzy nami. 
Nastêpnie pob³ogos³awion¹ kred¹ pisze na 
drzwiach znaki: J+M+J (Jezus, Maryja, Józef) 
2017 albo: C+M+B (Christus mansionem 

benedicat - Niech Chrystus pob³ogos³awi mieszkanie) 2017, i mówi: 
P. Niech ka¿dy szukaj¹cy Chrystusa znajdzie Go miêdzy nami.
W. Amen.

JJ

W sklepie Mariol
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