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„Objawienie Pańskie” czy „Trzech Króli”? 
 

Uroczystość przeżywana przez Kościół 6 stycznia ma 

więcej znaczeń niż powszechnie się wydaje. Przyz-

wyczailiśmy się do skrótowej nazwy „Trzech Króli” tak 

bardzo, że tego dnia myślimy już tylko o nich, a to 

stanowczo za mało. 

 W Objawienie Pańskie (gr. Epifania) oddajemy cześć 

Bogu w Trójcy Świętej, który dał się poznać ludzkim 

oczom (por 1 J 1,1nn). W 

Dziecięciu Jezus jest cała 

pełnia Bóstwa Ojca, Syna i 

Ducha Świętego. Do tej po-

ry Bóg objawiał się przez 

aniołów i proroków, a teraz 

przyszedł „osobiście” w 

Synu Bożym. Podziwiają 

Go aniołowie, cześć Mu 

oddają ludzie na ziemi – 

chwali Go całe stworzenie 

(por. Dn 3,57nn). Znakiem 

wszystkich narodów i lu-

dów są właśnie trzej mago-

wie. Ich historia stanowi 

symbol wędrówki każdego 

człowieka szukającego i 

poznającego Boga. Teologię Objawienia Pańskiego i 

postaci mędrców dobrze wytłumaczył Benedykt XVI 

podczas Światowych Dni Młodych w Kolonii (2005), a 

także w ostatniej swojej książce Jezus z Nazaretu – 

Dzieciństwo. (Warto sięgnąć do tych tekstów, teksty z 

ŚDM znajdują się w internecie). 

 Dodatkowo tego dnia wspominamy, choć nie na pier-

wszym planie, wydarzenie objawienia się Trójcy Świętej 

podczas Chrztu Jezusa w Jordanie, a także objawienie 

się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Tu również 

Bóg daje się „osobiście” poznać ludziom patrzącym 

własnymi oczami na Syna Bożego w ludzkim ciele. 

 Tego dnia w Polsce błogosławi się kredę i kadzidło, 

aby zaznaczyć nią drzwi dla świadectwa wiary, oraz 

roztoczyć w swoim domu miłą woń dla Pana. Napis 

oznajmia, że Chrystus w danym roku błogosławi miesz-

kanie (Christus + Mansionem + Benedicat + 2013). 

Wydaje mi się, że z powodu nieznajomości łaciny przy-

jął się zwyczaj pisania K+M+B+2013 i interpretowania 

od tradycyjnych imion 

mędrców: Kacper, Mel-

chior, Baltazar. Nie jest to 

zwyczaj szkodliwy, ale nie 

oddaje w pełni znaczenia 

umieszczania owego napisu 

na drzwiach. 

 Czasami napisy są 

umieszczane wewnątrz do-

mu, co w ogóle mija się z 

celem, bo świadectwo wia-

ry daje się przecież na 

zewnątrz. Pojawiają się 

także zapisy matematyczne 

(K+M+B=2013). Można 

zapytać o wartość liczbową 

niewiadomych, ale pewnie 

zabrakłoby drzwi na rozpisanie całego równania. 

Krzyżyki to nie plusy w sumowaniu, ale krzyże greckie 

oznaczające skrzyżowanie tego co boskie i tego co 

ludzkie – Objawienie Boga w ziemskiej rzeczywistości, 

czyli Wcielenie Chrystusa. Od niedawna również przy-

wrócono tej uroczystości w Polsce status dnia wolnego 

od pracy – przeznaczonego na świętowanie. Od IV 

wieku chrześcijanie czczą Boga objawiającego się 

namacalnie ludziom. Idźmy za naszymi braćmi i 

siostrami sprzed wieków i świętujmy rozumnie Obja-

wienie Pańskie.  
ks. Krystian Wilczyński 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2013 r. 

I czytanie Iz 60, 1-6; II czytanie Ef 3,2-3a.5-6; Ewangelia Mt 2, 1-12 

 

Dziś – Niedziela Objawienia 

Pańskiego 
Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców  

o godzinie 16.00  

na nabożeństwo kolędowe dla dzieci przy żłóbku w 

naszej kaplicy. 

Za tydzień - Niedziela Chrztu 

Pańskiego 
Serdecznie zapraszamy na sumę parafialna, na której 

uroczyście poświęcimy chrzcielnicę; 

oraz przyjmiemy do naszej wspólnoty parafialnej 

nowo-ochrzczone dzieci. 



 W pierwszą niedzielę Adwentu, wraz z początkiem 

nowego roku liturgicznego, Kościół w Polsce rozpoczął 

realizację programu duszpasterskiego, którego hasłem są 

słowa „Być solą ziemi". 

 Jego główne cele to nowa ewangelizacja, rozbudzenie 

ducha apostolskiego świeckich i formowanie ich do 

przemieniania świata i służby ubogim. Episkopat Polski 

w marcu ubiegłego roku określił, że „nowa ewan-

gelizacja skierowana jest prze-

de wszystkim do tych wier-

nych, którzy mimo przyjętych 

sakramentów świętych za-

przestali praktykowania wia-

ry". Program kładzie nacisk na 

chrześcijańskie świadectwo. 

Jest to także jeden z tematów 

przewodnich Roku Wiary, 

który Benedykt XVI rozpoczął 

11 października – w 50. Rocz-

nicę otwarcia Soboru Waty-

kańskiego II. Wśród zadań na 

nadchodzący czas – wynika-

jący zarówno z programu 

duszpasterskiego jak i rozpo-

czętego w październiku Roku 

Wiary wskazuje się na organi-

zowanie spotkań i debat także 

z tymi, którzy nie dostąpili 

łaski wiary, ale nie są obojętni 

na pytania, które są ważne dla 

ludzi religijnych, np. o sens 

życia i jego kres. 

Podczas nowego roku dusz-

pasterskiego, Kościół w Pols-

ce pragnie uwrażliwić 

wierzących na ich odpowie-

dzialność za przekaz wiary 

młodemu pokoleniu, zwłasz-

cza bierzmowanym. Chodzi 

też o chrześcijańskie świa-

dectwo małżeństw i rodzin oraz obecność wiernych 

świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospo-

darczym, kulturalnym i medialnym. Wedle wskazań 

Komisji Duszpasterstwa KEP najbliższy rok będzie 

także czasem umacniania i rozszerzania działalności 

Parafialnych Zespołów Caritas, czasem troski o 

chrześcijańskie przeżywanie niedzieli oraz okresem, w 

którym polscy chrześcijanie, tak jak dotychczas, dadzą 

wyraz zaangażowaniu na rzecz misji i solidarność z 

prześladowanymi za wiarę w Chrystusa. 

 Mottem Programu na rok duszpasterski 2012/2013 są 

słowa: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój 

smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! 

Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” 

(Mt 5,13). 

 Sól symbolizuje czystość. Starożytni Rzymianie mó-

wili, że jest najczystsza, ponieważ pochodzi od morza i 

słońca. Sól nadaje smak. Bez soli potrawa nie ma 

smaku, jest mdła, nieuży-

teczna. Soli potrzeba wpraw-

dzie niewiele, aby obiad stał 

się smaczny; a jednak bez tej 

niewielkiej ilości traci smak. 

Sól jest także środkiem kon-

serwującym, chroniącym od 

zepsucia. 

Prawdziwi uczniowie Jezusa 

są solą ziemi. Jest ich mało, a 

jednak mają przeogromny 

wpływ. „Mała trzódka”, jak 

nazywa ich Jezus, przenika 

cały świat. Jednak sól może 

utracić swój smak. Jeżeli ucz-

niowie Jezusa stracą miłość 

do swojego Mistrza, jeżeli 

będą uczniami w rejestrze, a 

nie w sercu, to ich wpływ na 

świat będzie znikomy. –pisał 

ksiądz Stanisław Biel. 

 Co jednak gdy sól utraci swój 

smak? Jezus mówi, że nadaje 

się tylko na podeptanie przez 

ludzi. Deptanie jest symbolem 

pogardy. Zatem uczniowie Je-

zusa, którzy nie żyją według 

Jego wskazań stają się godni 

pogardy i wyśmiania przez 

innych ludzi. Mocne, ostre 

słowa ale przecież o tym dos-

konale już wiemy. Uczeń 

Chrystusa nie powinien być pośrodku. Albo będzie na 

piedestale, albo skończy na samym dnie. „Obyś był 

zimny lub gorący!” (Ap 3,16) 

Program duszpasterski „Być solą ziemi” kończy trzy-

letni (2010-2013) cykl pracy Kościoła w Polsce, w myśl 

hasła „Kościół domem i szkołą komunii”. W roku 

2010/2011 realizowano program pod hasłem: „W 

komunii z Bogiem”, zaś w roku liturgicznym 2011/12 

temat brzmiał: „Kościół naszym domem”. 

na podstawie: www.ekai.pl 

 

„Być Solą Ziemi” - Rok Liturgiczny 2012/2013 

http://www.ekai.pl/


Maryja urodziła Jezusa w stajence 

 

Klęcząc na sianie 

przed małym Bogiem w moim Betlejem 

nie pytam ilu przyszło pasterzy 

czy mędrcy byli bardzo poważni 

i czy rzeczywiście widzieli gwiazdę. 

Nie pytam o to w jakiej tonacji anioły 

śpiewały Gloria. 

Myślę o tym czy gdyby nie zgrzeszył 

Adam i Ewa 

i żaden inny człowiek 

czy tylko dla mnie 

położyłbyś się na sianie 

mały Boże. 

 

 

Prezentowany wiersz pochodzi z tomiku: 

„Ksiądz z rozwiązanym butem”.  

 

 

 

 

 
 

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. 

Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające.  

Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym 

tematom. 

 
 

Jednym ze stałych autorów na stronie www.kaplani.com.pl jest nasz ksiądz Krystian Wilczyński. Zachęcamy do 

lektury. 

 

 

 
 

 
 

Wszystkich, którzy pragną poznawać Jezusa Chrystusa i kształtować swoje życie według Słowa Bożego, 

zapraszamy do uczestnictwa w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym, gdzie trwa kolejny rok wykładów. W 

ramach prowadzonych wykładów tarnowscy Bibliści przybliżają słuchaczom szczególnie te stronice Pisma 

Świętego, które sprawiają nam często trudności. 

Wszystkie informacje, wraz z archiwalnymi materiałami (obecnie trwającego semestru jak i poprzednich) można 

znaleźć na stronie: www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl 

Audycje Studium Biblijnego są emitowane w każdą niedzielę o godz. 14.30 i powtarzane w poniedziałki po godz. 

20.00. 

 

Poezja w służbie Bogu – Wiersze ks. Krzysztofa Konkola 

http://www.kaplani.com.pl/
http://www.studiumbiblijne.diecezja.tarnow.pl/


Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i 

żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Wizyta 

duszpasterska ma charakter małej liturgii domowej sprawowanej w domowym sanktuarium. Zatroszczcie się zatem, 

by w miejscu naszego spotkania został przygotowany stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż, zapalone świece, 

woda święcona, kropidło oraz Pismo Święte. Dzieci i młodzież szkolna powinny przygotować zeszyty z religii. 

Wodę poświęconą możemy zabrać na nasz stół kolędowy z naszej kaplicy, z naczynia które znajduje się obok 

miejsca organisty. Kaplica otwarta od godz. 6.30 do 16.00. W przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą 

wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej pobłogosławienie! 

Wszystkie ofiary, jakie parafianie zechcą złożyć w czasie kolędy przeznaczamy na zapłacenie za wykonane prace 

kamieniarskie w tym roku w kościele. 

 

DATA 
DZIEŃ 

TYGODNIA 

POCZĄTEK 

KOLĘDY 
TRASA KOLĘDOWA 

6.01.2013 niedziela godz. 14.00 Fenikowskiego 16 

7.01.2013 poniedziałek godz. 16.00 Młyńska 13 

8.01.2013 wtorek godz. 16.00 Fenikowskiego 1 i 11 

9.01.2013 środa godz. 16.00 Obwodowa 33 i Szkolna domki 

10.01.2013 czwartek godz. 16.00 Obwodowa 35E, 37A 

11.01.2013 piątek godz. 16.00 Św. Wojciecha 19; Mickiewicza 4; Obwodowa 31A 

12.01.2013 sobota godz. 10.00 Św. Wojciecha domki; Asnyka; Zawadzkiego 

13.01.2013 niedziela godz. 14.00 Fenikowskiego 5, 6, 7 

14.01.2013 poniedziałek godz. 16.00 Św. Wojciecha 26; Fenikowskiego 3 

15.01.2013 wtorek godz. 16.00 Norwida domki, 53, 55; Obwodowa 37B 

16.01.2013 środa godz. 16.00 Norwida 20; Gdańska 48-76 

17.01.2013 czwartek godz. 16.00 Obwodowa 33A, Młyńska 7 

18.01.2013 piątek godz. 16.00 Młyńska 5 

19.01.2013 sobota godz. 10.00 Grunwaldzka od p.Wenta i Gdańska od Szkolnej do nr 69 

20.01.2013 niedziela godz. 14.00 Obwodowa 29A, 31B; Młyńska 2 i 11 

21.01.2013 poniedziałek godz. 16.00 Szkolna 20, 22; Reja 

22.01.2013 wtorek godz. 16.00 Szkolna 6 

23.01.2013 środa godz. 16.00 Ceynowy 5; Brzechwy domki, nr 2 i Św. Wojciecha 28 

24.01.2013 czwartek godz. 16.00 Obwodowa 35F 

25.01.2013 piątek godz. 16.00 Osadnicza 1, 3 

26.01.2013 sobota godz. 10.00 Mickiewicza 3; Norwida 22 

27.01.2013 niedziela godz. 14.00 Osadnicza 5; Obwodowa 26 

28.01.2013 poniedziałek godz. 16.00 Brzechwy 3; Szkolna 24 

29.01.2013 wtorek godz. 16.00 Garncarska 17A; 17B; Młyńska 9 

30.01.2013 środa godz. 16.00 Prusa 5, 7 i domki 

31.01.2013 czwartek godz. 16.00 kolęda dodatkowa 

1. W sobotę nie odbędzie się spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych ani próba scholki dziecięcej. 

2. We wtorek nie będzie zbiórki ministrantów, ani spotkania lektorów. 

3. Zbiórka aspirantów w sobotę o godzinie 11. 

4. Próba scholi młodzieżowej CALI TWOI w czwartek o 19.15. 

5. Przez cały styczeń, czyli na czas kolędy w naszej parafii msze św. po południu od poniedziałku do piątku będą 

odprawiane o godz. 15.30. 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Duszpasterskie Odwiedziny Kolędowe 


