
poglądy negujące rzeczywistość ludzkiej 
natury Jezusa. Wspólnota chrześcijańska 
zaczęła więc głosić pełne człowieczeń-
stwo Jezusa najpierw przez podkreślanie 
cielesnych gestów Jezusa (np. „je i pije”, 
„włożył palce w jego uszy i śliną dotknął 
mu języka” – przy uzdrowieniu głucho-
niemego), a następnie chciała dać Jezu-
sowi bardziej oficjalną i konkretną tożsa-
mość ziemską, dostarczając danych o Jego 
rodzinie i narodzeniu. W ten sposób po-
wstały opowiadania o dzieciństwie Jezusa 
zawarte w pierwszych dwóch rozdziałach 
Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. 
Redakcja tych tekstów nie była czymś ła-
twym, gdyż pierwotna wspólnota nie spi-
sała ani nie zachowała spójnego opowia-
dania o życiu Jezusa przed chrztem. Opisy 
dzieciństwa Jezusa w Ewangelii Łukasza 
i Mateusza zgadzają się ze sobą jedynie 
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Niedziela pomiędzy Bożym Narodzeniem 
a uroczystością Objawienia Pańskiego skła-
nia do spojrzenia z pewnej perspektywy na 
znane nam okoliczności narodzin Pana Je-
zusa i związane z nimi świętowanie. Mamy 
świadomość, że ewangelie nie są w sen-
sie ścisłym biografiami Jezusa, a także 
to, że najstarsze przepowiadanie chrze-
ścijańskie koncentrowało się na mesjań-
skości Jezusa z Nazaretu i na jego zbaw-
czej męce, śmierci i zmartwychwstaniu, 
co potwierdzają mowy uczniów Jezusa, np. 
mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy czy 
Pawła w Antiochii. Szybko jednak przed-
stawianie Jezusa „bez ojca, bez matki, bez 
rodowodu” (jak to czytamy w Liście  do 
Hebrajczyków), okazało się niewystarcza-
jące. I to nie tylko z powodu naturalnej 
ciekawości wiernych, ale też dlatego, że 
już w czasach apostolskich, pojawiły się 

w kilku szczegółach, co pokazuje, że obaj 
ewangeliści nie mieli do dyspozycji jed-
nego wcześniejszego wiarygodnego źró-
dła, z którego mogliby czerpać. Stąd w tych 
Ewangeliach dane o charakterze historycz-
nym łączą się z rozważaniami o charakte-
rze teologicznym. W takim sensie znajdu-
jemy u Mateusza akcent podkreślający 
spełnienie proroctw w perspektywie ty-
powej dla judaizmu, a u Łukasza zostają 
włączone różne postacie, którym przydzie-
lono utwory poetyckie, prawdopodobnie 
tradycyjne, jak Magnificat, hymn Zacharia-
sza i kantyk Symeona, mające za zadanie 
podkreślić, że Jezus jest zapowiedzianym 
i oczekiwanym Zbawicielem. Nadto Łukasz 
nie pomija okazji, by w pewien sposób roz-
liczyć się z uczniami Jana Chrzciciela, którzy 
mówili o wyższości ich mistrza na podsta-
wie faktu, że to on ochrzcił Jezusa. Jeden 
podstawowy szczegół łączy obie redakcje 
Ewangelii o dzieciństwie: istotne znacze-
nie narodzenia Jezusa rozpoznali bezpo-
średnio Jego najbliżsi, jak wymagały tego 
biblijne i świeckie konwencje literackie do-
tyczące opisu narodzenia wyjątkowej oso-
bistości, proroka czy męża Bożego. W tym 
celu dwaj autorzy wybrali rozwiązania, 
które kontrastują ze sobą, czyli epizody 
z Magami i pasterzami. Mateusz wprowa-
dza świadków o pewnym poziomie kultu-
ralnym: Magów, którzy zawodowo zajmują 
się obserwacją gwiazd. Są też obcymi przy-
byszami. W ten sposób podkreśla on różne 

podejście, jakie wykazali z jednej strony 
poganie, którzy uznają królewskość Jezusa, 
także dzięki proroctwom, a z drugiej He-
brajczycy, którzy, jak chociażby Herod, 
mimo że znali Pisma, nie stali się życzliwi, 
ale starali się przeciwstawić Bożemu pla-
nowi. Odmienny jest opis Łukasza: jego bo-
haterowie, pasterze, są Hebrajczykami, ale 
należą do niższych warstw społeczeństwa. 
Jednak oni także otrzymują objawienie 
o cudownych narodzinach Jezusa i śpieszą, 
by złożyć pokłon Dziecku, które dopiero się 
narodziło, i uznać w nim Zbawiciela zwia-
stowanego przez Anioła. Pasterze, tak jak 
Magowie, zostają wezwani do wiary przez  
znak z góry i przyjmują to wezwanie. 
Ciekawe jest także to, że gdy święto Bo-
żego Narodzenia zostało już ustanowione 
(przed połową IV w.), a ewangeliczne tek-
sty o pasterzach i o Magach zaczęły być 
używane w liturgii, powstała pilniejsza po-
trzeba ich wyjaśnienia. Ojcowie Kościoła  
(głównie biskupi sprzed VI–VII w.) czynili to 
oczywiście na różne sposoby. Jedni kładli 
nacisk na aspekty symboliczne: np. na dary 
Magów (dlaczego właśnie te?), albo na zna-
czenie nazwy „Betlejem” („dom chleba” – 
zapowiedź Eucharystii). Inni Ojcowie starali 
się raczej uwypuklić ogólne linie opisu i np. 
wskazywali na wzory postępowania dla 
wiernych: Magowie i pasterze jako przy-
kład nawrócenia, gotowości do przyjęcia 
przekazu wiary, negatywny przykład He-
roda i Żydów, którzy nie przyjęli proroctw.
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 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Alfonsa 
Kwoczałę, lat 91, z ul. Piaskowej (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.00 
w naszym kościele) oraz śp. Irenę Milicz, lat 62, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się 
w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

(nie)znane nam okoliczności narodzin Pana Jezusa –(nie)znane nam okoliczności narodzin Pana Jezusa –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _______________ _______________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

33 stycznia stycznia  –– II Niedziela po Narodzeniu PańskimII Niedziela po Narodzeniu Pańskim
 8.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego z okazji ziemskich urodzin 

oraz za †† z rodziny
 10.30 – za † Stanisława Kabelskiego w 1. rocznicę śmierci oraz †† rodziców 

i †† teściów
 16.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Zofię i Jerzego Szewczyków oraz †† dziadków z obu 

stron

4 stycznia 4 stycznia – poniedziałek
 18.00 – za † Annę Styra

5 stycznia5 stycznia– wtorek
 18.00 – za † ojca Horsta w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców oraz 

†† braci oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

66 stycznia stycznia  — — środa —środa —  UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 8.00 – za †† dziadków Rozalię i Alfreda Malkusz oraz Paulinę i Albina Gola, 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla synów Artura i Ma-
riusza, córek Sabiny i Katarzyny, synowej Tatiany, zięcia Marka i jego 
mamy Czesławy

 16.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Rolanda 
z okazji 30. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

7 stycznia 7 stycznia – czwartek
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – za † męża Konrada Dreslera w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

Marię i Jana, †† braci i †† szwagierki 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W środę (6 stycznia) obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą 
sprawowane jak w minione święta, czyli z dodatkową Mszą św. o godz. 16.00. Cią-
gle obowiązują nas ograniczenia sanitarne (w tym limit 37 osób w naszym kościele, 
respektowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa), aby je zachować, przy wejściu do 
kościoła będą przygotowane kartki pełniące rolę „biletu”. 

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – zapraszam o godz. 17.00 
na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w Uroczystość Ob-
jawienia Pańskiego kolekta będzie przeznaczona na misje, zaś w przyszłą niedzielę 
ofiary będą przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję 
za wsparcie i ogromną życzliwość. 

8 stycznia 8 stycznia – piątek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo, a zwłaszcza zdrowie dla Janusza 
oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

9 stycznia 9 stycznia – sobota 
 8.00 – w intencji rodzin naszej Parafii o dary Ducha Świętego, wzajemną 

miłość, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
 18.00 – za † mamę i babcię Łucję Świerad, †† z rodziny oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące

1010 stycznia stycznia  –– ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 8.00 – za †† rodziców Martę i Ericha Kaplik
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama Marciniaka 
z okazji 50. rocznicy urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za 
†† rodziców Erykę i Jerzego i †† z pokrewieństwa z obu stron

 16.00 – w intencji Parafian
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † syna Adama w kolejną rocznicę śmierci, †† z rodzin Nowiński, 

Leszczyna i Trzęsioch
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