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Wydaje się, że żadne inne opowiadanie bi-
blijne nie doczekało się tak wszechstron-
nego zainteresowania jak opowiadanie 
o „magach” ze „Wschodu”. Temat ten inte-
resował zarówno artystów, jak i teologów 
już od III wieku; istnieje obfity materiał iko-
nograficzy, a także bogata literatura teolo-
giczna, egzegetyczna oraz szereg utworów 
literatury pięknej. Opowiadania o Trzech 
Królach spotykamy w literaturze ludowej, 
w kolędzie i w żywych do dziś zwyczajach 
ludowych. To proste na pozór opowiada-
nie, które opiera się na fragmencie z Ewan-
gelii Mateusza, nasuwa szereg pytań: kim 
byli ci Magowie: mędrcami, astrologami, 
kapłanami mazdejskimi? co znaczy owo: 
„ze wschodu”? co to była za gwiazda? co 
oznaczały dary? Szybko doszukano się 

związków mateuszowego tekstu z innymi 
księgami Biblii, a mianowicie z Psalmem 71: 
„Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę. I odda-
dzą mu pokłon wszyscy królowie; wszyst-
kie narody będą mu służyły”; Psalmem 
68(67): „Niech królowie złożą Tobie dary” 
oraz z Ksiągą Izajasza (60,3n): „I pójdą na-
rody do swego światła, królowie do blasku 
swojego wschodu... Wszyscy oni przybędą 
z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło”. Skoja-
rzono też ten fragment z proroctwem Ba-
laama (Lb 24,17) o gwieździe, która wyj-
dzie z Jakuba, stąd też Magowie stali się 
potomkami Balaama, którzy z pokolenia 
na pokolenie przekazywali wiadomość 
o wyprorokowanej przez niego gwieź-
dzie. Scenę z Magami bardzo rozwinęły  

też apokryfy, które  wprowadzają element 
jasełkowy, ale też np. taki ciekawy motyw, 
że Magowie wchodząc do Jezusa widzą Go 
każdy w inny sposób. Liczba trzech Magów 
została ustalona dość wcześnie ze względu 
na trzy dary (mirrę, kadzidło i złoto). Cza-
sem mowa jest o dwunastu Magach, 
a w malarstwie katakumbowym spoty-
kamy dwóch lub czterech magów. Słowo 
„mag” ma wiele znaczeń: członek grupy 
kapłańskiej, rodu kapłańskiego, astrolog, 
wróżbita czy czarownik. Zmiana Magów 
na królów nastąpiła pod wpływem wspo-
mnianych tekstów Pisma Świętego, w któ-
rych jest mowa o królach oraz ze względu 
na walkę Kościoła z magią i astrologią. 
Średniowiecze ustaliło nawet herby Ma-
gów! Istnieje też tradycja, że królowie 
byli braćmi, królami Persów, Indii i Arabii. 
W Ewangelii Magowie nie mają imion. Po-
jawiły się one dopiero w VI wieku: w kro-
nice pochodzenia aleksandryjskiego oraz 
na mozaice z San Apollinare Nuovo w Ra-
wennie: Balthasar, Melchior, Casper. Po-
chodzenie Magów sprowadzono do trzech 
krain: Arabii – na którą wskazuje również 
charakter darów, ale z drugiej strony, nic 
nie wiadomo o istnieniu magów w Arabii; 
Persji – najpewniejsza lokalizacja i Chal-
dei, tradycyjnie uważanej za krainę astro-
logów. Pojawia się również Etiopia, co wy-
nika z egzegezy Ps 71 („Przed nim padną 
na twarz Etiopowie”). Ciekawym jest py-
tanie: kiedy przybyli? Wzmianka w Ewan-
gelii, że weszli do domu świadczyłaby, że 
Święta Rodzina w międzyczasie zmieniła 
miejsce zamieszkania, a więc byłoby to po 
pewnym czasie. Niektórzy podają dwa lata 
na podstawie wieku dzieci, które miał zgła-
dzić Herod, a inni mówią o szybkiej wę-
drówce za sprawą Ducha Świętego (po-

nieważ od święta Bożego Narodzenia do 
Epifanii jest trzynaście dni, przebyli oni tę 
drogę w tyle dni, jak pisze św. Augustyn). 
Kim byli ci magowie-królowie? Najstarsze 
przekazy przedstawiają ich jako postaci bli-
żej nieokreślone, zawsze bez bród, zazwy-
czaj w spodniach (cecha charakterystyczna 
mieszkańców Wschodu; podobnie przed-
stawiani są trzej młodzieńcy w piecu ogni-
stym). Stopniowo Melchior staje się broda-
tym starcem, Kasper – młodzieńcem bez 
brody, Baltazar brodatym człowiekiem 
w wieku dojrzałym i ten kanon przejdzie 
do sztuki średniowiecznej. Najczęściej po-
daje się, że Magowie wędrowali razem, 
choć jedna z legend opowiada, że wędro-
wali osobno i spotkali się dopiero na Gol-
gocie. Stopniowo Trzej Królowie stają się 
przedstawicielami Europy (potomków Ja-
feta), Azji (potomków Sema), i Afryki (po-
tomków Chama). W chwili odkrycia Ame-
ryki pojawiła się konieczność znalezienia 
czwartego Króla dla przedstawienia tego 
kontynentu – Indianina: na obrazie z XV w. 
z klasztoru w Viseu w Portugalii udaje się 
on do Jezusa z pojemnikiem (niosąc ziarno 
kakao). Dary potraktowano dość wcześnie 
w sposób symboliczny. Już Ireneusz († ok. 
202) podaje, że złoto ofiarowano jako kró-
lowi, kadzidło – jako Bogu, mirrę – w prze-
widywaniu Jego śmierci. Uważano też, że 
dary mogą służyć w polemice dogma-
tycznej: mirra, np. przeciw manichejczy-
kom, którzy nie wierzą że Chrystus umarł 
dla naszego zbawienia, kadzidło – prze-
ciw arianom, uważającym, że tylko Bogu 
Ojcu można składać ofiary, itd. Były też 
interpretacje realistyczne: złoto było po-
trzebne ubogiej rodzinie, kadzidło – bo ja-
skinia cuchnęła, mirra – dla wybicia znaj-
dującego się w niej robactwa! Mozaika bizantyjska Trzej Magowie z bazyliki San Apollinare Nuovo w Rawennie
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6 stycznia – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za †† dziadków Rozalię i Alfreda Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola, 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – za †† ojców Piotra Wnuczek i Jerzego Malinkę
 16.45 – nabożeństwo kolędowe
 18.00 – w intencji Parafian

7 grudnia – poniedziałek
 7.00 – w intencji Parafian

8 stycznia – wtorek
 7.00 – za † Stanisława Ratunia [ofiarowana od Włodzimierza Skorusa z ro-

dziną]

9 stycznia – środa
 7.00 –  za † Mariannę Barciak, †† koleżanki Danutę i Bogusławę oraz du-

sze w czyśćcu cierpiące

10 stycznia – czwartek 
 7.00 – za † synową Agatę, † siostrę Hanię i †† szwagrów

11 stycznia – piątek 
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo dla seniorów i pracowników Domu Dzien-
nego Pobytu „Stokrotka” z okazji 7. rocznicy powstania

12 stycznia – sobota 
 18.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

13 stycznia – NIEDZIELA — ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za † babcię Annę Luboń, †† z rodzin Luboń, Cebulski i Wojtas
 10.30 – za † ojca Antoniego Kopiec w 16. rocznicę śmierci i z okazji 90. 

rocznicy ziemskich urodzin oraz za †† z pokrewieństwa
 17.00 – jasełka i nabożeństwo przy żłóbku
 18.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik

Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 16.45 na wieczór kolęd i pastorałek, który 
poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”. Koncert będzie miał 
charakter nabożeństwa, stanowiąc kolejną okazję, by wyśpiewać chwałę Bogu, 
który w Betlejem narodził się dla naszego zbawienia.

 ▪ Również dzisiaj Starosta Krapkowicki zaprasza do udziału w Orszaku Trzech Króli, 
który rozpocznie się o godz. 15.00 wspólnym kolędowaniem w kościele pw. św. 
Mikołaja w Krapkowicach. O godz. 15.30 wyruszy spod kościoła orszak, podczas 
którego Trzej Królowie w inscenizacji złożą pokłon Narodzonemu Zbawicielowi. 
W programie znajduje się też koncert zespołu MeloMany.

 ▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już 
otworzyli swoje domy i z wielką życzliwością przyjęli kolędę. Dla przypomnienia 
podaję plan wizyt na najbliższe dni:
— dzisiaj (6 stycznia), od godz. 14.00 – ulica Sienkiewicza (od końca)
— w poniedziałek (7 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Żeromskiego (od początku), 

Roosevelta (od początku), Lipowa (od końca);
— we wtorek (8 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Wigury (od początku), Żwirki 

(od końca);
— w środę (9 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Graniczna (od początku), Żyrow-

ska (od końca), Polna, Kwiatowa;
— w czwartek (10 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Pionierów – numery nieparzy-

ste (od 1 do 71);
— w piątek (11 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Pionierów – numery nieparzyste (od 

73 do końca);
— w sobotę (12 stycznia), od godz. 10.00 – ulice: Pionierów – numery parzyste 

(od początku), Piaskowa (od końca).
— w niedzielę (13 stycznia), od godz. 14.30 – kolęda dodatkowa.

 ▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna jest czynna tylko we wtorki i piątki od 
9.00 do 10.00 oraz w sprawach pilnych po Mszach św.

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 17.30 bardzo serdecznie zapraszam na jasełka w wy-
konaniu dzieci i młodzież z naszej szkoły. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje, zaś w przyszłą niedzielę będzie to 
tzw. kolekta kolędowa – w całości przeznaczona na kolejny etap zakupu ławek 
do naszego kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary. 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


