
    Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, 
królowie Szeby i Saby złożą daninę  (z Ps 72) 

Uzupełnij:  1. Herod ze strachu … wszystkich, gdzie ma 
się narodzić Mesjasz  2. Mędrcy ujrzeli gwiazdę Jezusa 
na …  3. … i uczeni ludu wiedzieli, gdzie ma się narodzić 
Mesjasz  4. Mędrcy przybyli oddać … nowonarodzonemu 
Królowi  5. Kiedy Mędrcy przybyli do … pytali: Gdzie jest 
nowo narodzony król żydowski  6. Mędrcy otrzymali we 
śnie …, żeby nie wracali do Heroda  7. Jeden z królów 
ofiarował Jezusowi … 8. Gwiazda, którą … widzieli na 
Wschodzie, szła przed nimi  9. Gdy Mędrcy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się … 10. Mędrcy znali … o narodzeniu 
Mesjasza 11. Gwiazda zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było …  12. Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla … 13. Jezus po to się narodził, aby 

zostać … całemu światu jako Zbawiciel 

Papież Franciszek -… Jezus obdarza wieńcem 

szczęśliwości szereg kategorii osób, które wówczas - ale 
także w naszych czasach! - nie były zbytnio poważane. 
Błogosławieni ubodzy, cisi, miłosierni, osoby pokornego 
serca ... To właśnie jest rewolucja Ewangelii. Gdzie jest 
Ewangelia tam też i jest rewolucja. Ewangelia nie 
pozostawia w spokoju. Pobudza nas. Jest rewolucyjna. 
Wszystkie osoby zdolne do miłości, wprowadzający pokój, 
którzy do tej pory lądowali na marginesie dziejów, są 
przeciwnie budowniczymi królestwa Bożego. To tak, jakby 
Jezus powiedział: naprzód wy, którzy nosicie w swoich 
sercach tajemnicę Boga, który objawił swoją wszechmoc            
w miłości i przebaczeniu! … 
Jakże wspaniale pomyśleć, że nasz Bóg nie potrzebuje 
ofiar, abyśmy zdobyli Jego życzliwość! Nasz Bóg niczego 
nie potrzebuje: w modlitwie prosi tylko, abyśmy otworzyli 

kanał komunikacji z Nim, abyśmy zawsze odkrywali,                 
że jesteśmy Jego umiłowanymi dzieć mi. A on nas bardzo 
miłuje. [z katechezy,  02.01. 2019];                                     
św. Jan Paweł II - Ludzkość potrzebuje Chrystusa: 

potrzebuje Jego słowa zbawienia, pociechy Jego 
obecności i Jego miłości, która wszystko odnawia. 
Świat oczekuje od chrześcijan nieustraszonego i 
wytrwałego świadectwa. Módlmy się, aby każdy wierzący 
coraz głębiej uświadamiał sobie swoją misję oraz by coraz 
więcej było ludzi, którzy we wszystkich regionach ziemi 
poświęcają swoje siły sprawie Ewangelii… [Rozważanie 
przed modlitwą «Anioł Pański». 6 I 1999].    

Stefan Kardynał Wyszyński – Jakże dziwne są  

drogi Boże! Jak człowiek odpowiedzialny jest za to, 
aby nadstawić ucho ku Bogu, który szuka i który 
przemawia…[Wołanie o nowych ludzi,1996,s. 41].    

Gdyby przyszli do Ciebie wtedy w świętą noc 
kiedy świeciła jedna czytelna gwiazda 
dzisiejsi chrześcijanie - zwłaszcza ci co uważają że trzeba 
wszystko mieć   -  żeby nie przestać być 
może chcieliby przykryć Cię wełnianą kołdrą 
porozwieszać Ci firanki w stajni 
sprawić świętemu Józefowi rękawiczki,                                          
te najcieplejsze z jednym palcem,                                               
obmyślać centralne ogrzewanie 
bardziej wpływowi pisaliby do Urzędu Kwaterunkowego 
o mieszkanie dla Ciebie z wygodami żebyś nie mieszkał 
kątem…  nieufni doszukiwaliby się w podskakującym ośle 
kucyka trojańskiego z podejrzanym sumieniem 
najodważniejsi zaczęliby protestować powołując się 
na Deklarację Praw Człowieka i Obywatela                                      
i wszystkie dekrety o wolności wyznań.                               
Poeci ubraliby Betlejem w liryczne dekoracje,         
malarze smarowaliby złotym pędzlem                                    
- bo inaczej nie wypada  -  w najlepszym wypadku modliliby 
się do Ciebie  jak do dziecka milionera                                
złożonego  umyślnie na sianie 
a Ty tłumaczyłbyś otwartymi oczami 
ze zmarzniętą mamusią przy policzku 
że nie chcesz takiego Bożego Narodzenia 
że jesteś nagą tajemnicą, że oddajesz wszystko 

bo wszystko możesz oddać,- że właśnie będąc tylko 
oddawaniem  Jesteś Bogiem      . [x. Jan Twardowski]   
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za misjonarzy        

i o wszystkich nawracających się do Boga …  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1 x x W  P  T  W  Ł 
2 W  C  O  Z  E x x 

3 A  C  K  P  A  I 
4 x P   Ł  N x x x x 

5 x J   O  O  I  Y 
6 x x x x N  K  Z x x 

7 x x x x M    Ę x x 

8 x x x M Ę  R  Y x x 

9 x U   D  W   I x 

10 x P   R  C   O x 

11 D  I  C  Ę x x x x 

12 x H   Ó  A x x x x 

13 O  J  W  O  Y x x 
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Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy 
złożyć pokłon Panu. (Mt 2,3)  Mt 2,1-12 

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 
usłyszał to 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 napisał prorok: 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 wypytał ich dokładnie o czas ukazania się 
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się 
tam i wypytujcie 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, szła 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; upadli 
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 do ojczyzny. - Mędrcy? Magowie? Królowie? 
Spór o ich istnienie i liczbę; to detale. Istotą jest pytanie                   
o odwagę: Czy stać nas na to, by tak jak oni pragnąć 
widzieć szerzej i wyruszyć w drogę? - A może jesteśmy 
jak Herod skoncentrowani na sobie i nie dostrzegamy 
dziejących się obok ważnych spraw…? Bóg objawia się 
tym, którzy mają w sobie pasję poszukiwania Go, którzy 
potrafią zostawić siebie i być darem dla innych.                        
[O. C. Binkiewicz OP, Oremus, 01.04, s. 24] 
Skoro mędrcy ze Wschodu wieźli takie dary, można 

przypuszczać, że chociaż byli uczonymi i wiele wiedzieli, 
to jednak nie wiedzieli tego, co najważniejsze. Tłumaczy 
się, że wieźli złoto dla Mesjasza Króla, mirrę dla Mesjasza 
Kapłana, kadzidło dla Boga, ale nie wiedzieli dokąd jadą. 
Przecież złoto składa się w zamku, kadzidło w świątyni, 
mirrę w pałacu arcykapłańskim … A Królowie z  darami  
znaleźli się … w stajni, gdzie stało się coś niezwykłego:  
Bóg oświecił mędrców łaską wiary jaśniejszą od gwiazdy 
na niebie. Padli na twarz ci, którzy podróżowali po wielkiej 
pustyni za wielką gwiazdą. Padli na twarz przed malutkim 
Chrystusem … - Historia uczonych, którzy stali się 
mędrcami. [x Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s.13-14]. 

MODLITWA WIERNYCH -                       
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich  

Biskupów i Księży aby z wiarą, wielkodusznością                               
i gotowością mędrców wskazywali nam gwiazdę, za którą  
pójdziemy na spotkanie z Panem - CIEBIE PROSIMY… 
2. Módlmy się za wszystkie Misje i misjonarzy                                

o potrzebne łaski - CIEBIE PROSIMY…                           
3. Módlmy się za naszego proboszcza – x Arkadiusza                          

w  dniu imienin, o potrzebne łaski w życiu - CIEBIE  ...                                                   
4. Módlmy się za   dzieci,  rodziców, lekarzy                                                

i pracowników   naszego Instytutu o potrzebne łaski, 
zdrowie i radość – CIEBIE PROSIMY ...            
5. Módlmy się o  pomoc, aby Bóg pomógł nam                                        

w naszych sercach odnaleźć Dary godne Boga, abyśmy 
też mogli je ofiarować - CIEBIE  PROSIMY … - 
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  go dla ciebie Duch 
Święty; II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"…- – Tysiące ludzi 

wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby pohandlować, bo był 
to ważny rynek świata. Drudzy, by posłuchać uczonych 
rabinów, którzy w portykach świątyni odpowiadali na 
trudne pytania… Jeszcze inni wędrowali, by robić karierę, 
bo tam był dwór Heroda. Największe tłumy wędrowały do 
świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby się pomodlić. Wśród 
wędrujących spotykamy kilku mędrców, którzy szukają 
największego Skarbu. Nie interesują się tym, co jest na 
rynku, ani tym, co mówią uczeni, nie interesują się karierą 
… –  Oni szukają Zbawiciela. Im jest potrzebne spotkanie 
z Mesjaszem. Mówią o tym wyraźnie na dworze i od nich 
dowiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt jednak                               
z nimi nie szuka. Nawet uczeni powiedzieli im: idźcie do 
Betlejem, może tam Go znajdziecie, ale sami nie poszli. 
Oni wędrują i znajdują. Tylko oni w tym wielkim gwarnym 
mieście … Tak jest ciągle. Świat nie potrzebuje Boga, nie 
jest Go głodny. Nawet ci, którzy przychodzą do świątyni, 
by się pomodlić, rzadko kiedy potrzebują Boga.                                         
- Czy ja odczuwam głód Boga? – Czy jest we mnie 
pragnienie spotkania Zbawiciela?  - Czy jest mi potrzebny 
Bóg? – Czy zostawiam na boku „rynek” i jego bogactwo, 
czy zostawiam na boku „bibliotekę wiedzy tego świata”, 
karierę polityczną, wszystko, nawet  tłumy pielgrzymów, 
bo jest mi potrzebny Bóg?                                                                                         
- Czy ten głód zmusza mnie do szukania, nie daje mi 
spać, wzywa do modlitwy?  …     - Czy też liczę się tylko             
z doczesnością? … -  Czy chociaż wiem, że ona bardzo 
zawodzi? …  - Czy wiem, że nie zawodzi tylko  Zbawiciel. 

III - Actio/oratio -  ... Otwórz przed Bogiem serce,                    
aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo.... Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Zmiłuje 
się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci. 
(Ps 72) - IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem...                      
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                       
w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: Uwielbią 
Pana wszystkie ludy ziemi -                         
[wg art. .Szukajmy Boga, x. E. Staniek. http://www.katolik.pl]; 
 KALENDARIUM:  06 stycznia - 
obchodzony jest od wielu lat jako dzień misyjny.                          
07. 01. – pn. – wsp. św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera                             
08. 01. – wt. – wsp. św. Piotra Tomasza, biskupa                                                           
09.01. – śr.– wsp. św. Adriana z Canterbury, opata                             
10. 01.–czw.- wsp. św. Grzegorza z Nyssy, biskupa                          

i doktora Kościoła                                                                    
12. 01. –  sb.  - wsp. św. Elreda z Rieaulx, opata;                       

Czytałem, że Trzej Królowie po latach przyjęli chrzest, 
zostali świętymi, po śmierci ciała ich pochowano                      
w kolońskiej katedrze.   Czy modlimy się do nich? 
Przecież mają pełne ręce darów i sami z nimi przybywają. 
Teraz podam trzy wiersze.  Dla każdego z Trzech Królów 
po jednym: 1. Królu, coś przywiózł złoto dla Jezusa                      
i Najświętszej Matki, - gdy mojej mamusi zabraknie na 

wydatki,  o , betlejemski królu mój, z pieniądzem zawsze 
przy nas stój.  -    O co mamy się  modlić ? -  O pieniądze.  
2. Królu, żywicą pachnący,  przed Bogiem leżący 
plackiem – niech płonę jak lipiec gorący. - O co mamy 

się  do niego modlić ? -  O to, żeby nasze serce płonęło 
jak kadzidło  z  miłości do Pana Jezusa.                     
3.  Królu, który przywiozłeś mirrę, lecznicze, drogie 
zioła, spraw, żeby nie było anginy, grypy, kaszlu, 
chrypki. Żeby tatuś był mocny jak wieloryb,  my                                

z mamusią jak zdrowe rybki.  -  Módlmy się do niego                        
o zdrowie. - Mądrzy królowie. Słusznie nazywają ich 
mędrcami.  Wiedzieli gdzie dać. Nie w hałaśliwym 

mieście, ale w cichym Betlejem.  Wiedzieli w jaki sposób 
dać. Nie oddawać na bagaż, ale przynieść osobiście. 
Wiedzieli, kiedy dać.  W kilka godzin po ich przyjeździe 
pojawił się anioł świętemu Józefowi i powiedział : Uciekaj 
z Matką Najświętszą i Jezusem do Egiptu. Wiedzieli,                         
że dary trzeba przynieść, aby się przydały na długi pobyt 
w obcym kraju. Dary Opatrzności Bożej czasem 
przychodzą punktualnie na pięć minut przed dwunastą. -  
                             [x. Jan Twardowski].    

… I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie 
narody będą Mu służyły Wyzwoli bowiem biedaka, 
który Go wzywa i ubogiego, co nie ma opieki  (z Ps 72);
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