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Uroczystość Objawienia Pańskiego

Będziemy musieli iść inną drogą
Niż ta, którą tutaj przyszliśmy.
Czy nie możemy wrócić, Boże, tą samą drogą?”

BIULETYN PARAFIALNY

SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653

Orszak Trzech Króli
W uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 12:00 z Placu Zamkowego wy
ruszy już po raz 11ty „Orszak Trzech Króli”. To największe jasełka uliczne
w Europie. „Orszak Trzech Króli” przechodzi przez bardzo wiele polskich miej
scowości i jest doskonałą okazją nie tylko do złożenia pokłonu Bożemu Dzieciąt
ku, ale również do wspólnego kolędowania, okazywania radości i jedności.
Orszak, jako uliczne jasełka przypomina też o bogatej chrześcijańskiej, polskiej
tradycji związanej z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia i święta Trzech
Króli.
Do niedzieli  13 stycznia  święta Chrztu Pańskiego, w liturgii Kościoła
trwa okres Bożego Narodzenia. W tym czasie rozbrzmiewają w kościołach i na
szych domach kolędy. Kolęda rozumiana jako pieśń związana z Bożym Narodze
niem pojawiła się w XIII w. i jej powstanie jest związane ze świętym
Franciszkiem z Asyżu, któremu też zawdzięczamy szopki i przedstawienia jaseł
kowe. W dawnej Polsce pieśni bożonarodzeniowe nazywano nie kolędami, ale
kantyczkami, od łacińskiego słowa canto – śpiewam, a kolęda w pierwotnym
znaczeniu była pieśnią noworoczną na cześć gospodarzy, w której przekazywano
życzenia szczęścia i pomyślności. Na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęła ozna
czać pieśń bożonarodzeniową. Kolędy mają charakter religijny i zawierają w so
bie głębię teologiczną: wysławiają tajemnicę Bożego Narodzenia – Wcielenia
Odwiecznego Syna Bożego. Powszechnie uważa się, że polskie kolędy są najpięk
niejsze pod względem treści i melodii. W polskim dorobku kulturowym mamy
około 500 kolęd, co jest ewenementem na skalę światową. Za arcykolędę uważa
się kolędę pod tytułem „Bóg się rodzi” autorstwa Franciszka Karpińskiego
(pierwsze wydanie w 1792 roku). Obok kolęd mamy także pastorałki, w których
wątki religijne przeplatają się z wątkami zaczerpniętymi z życia codziennego.
Wielkim miłośnikiem kolęd był święty papież Jan Paweł II. Rozpoczęty w Krako
wie zwyczaj wspólnego kolędowania przeniósł do Watykanu, zaś ulubioną kolędą
Ojca Świętego była kolęda „Bóg się rodzi”, bo zdaniem papieża „(…) jest to jedna
z tych kolęd, które najgłębiej oddają teologię Bożego Narodzenia”. Chciejmy
w naszych domach i rodzinach podtrzymywać zwyczaj wspólnego kolędowania
w okresie Bożego Narodzenia.
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Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,112)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem
w Judei za panowania króla Heroda, oto Mę
drcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i py
tali: „Gdzie jest nowo narodzony król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę
na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu po
kłon”. 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 Me
sjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem
judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betle
jem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze
spośród głównych miast Judy, albowiem
z ciebie wyjdzie władca, który będzie paste
rzem 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 wy
słuchawszy 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 do
mu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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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.

Dwanaście dni po uroczystości Narodzenia Pańskiego Kościół obchodzi Ob
jawienie Pańskie – uroczystość o podobnym charakterze; są to święta sobie towa
rzyszące. Jak zauważa jeden z liturgistów (Vincent Ryan OSB) Narodzenie
i Objawienie Pańskie są uroczystościami, które się nawzajem uzupełniają
i wzbogacają, czczą z różnych perspektyw tajemnicę Wcielenia oraz przyjście
i objawienie światu Chrystusa. Narodzenie Pańskie kładzie nacisk na przyjście,
podczas gdy Objawienie podkreśla ukazanie. Nazwa tego święta „Epifania” wy
wodzi się z języka greckiego i pierwotnie tym terminem Grecy określali uroczy
sty wjazd władcy. My dzisiaj święcimy przybycie na ziemię wielkiego Króla,
którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie ludy i narody, ale także cały
wszechświat. W kulturze greckiej istniało też religijne użycie tego terminu
i oznaczało okazanie mocy Boskiej ze względu na człowieka. Dla nas, chrześcijan,
przyjście Chrystusa – Wcielonego Syna Bożego na świat było samo w sobie epifa
nią: Bóg okazał swą łaskawość i moc we Wcieleniu, potem nastąpiły inne obja
wienia: hołd Mędrców ze Wschodu, chrzest Pana Jezusa w Jordanie i pierwszy
cudowny znak dokonany przez Pana Jezusa: przemiana wody w wino w Kanie
Galilejskiej. W święcie Epifanii  Objawienia, ukazania obecne są te trzy zbawcze
wydarzenia, co wyraźnie zaznacza się zwłaszcza w tekstach Liturgii Godzin tej
uroczystości i następujących po niej dniach.
Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt, wywo
dzi się ze Wschodu i było już obchodzone w III i IV wieku. Od początku ta uro
czystość Objawienia Pańskiego miała złożony charakter. Wcielony Bóg objawił
się: poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie
i swoim uczniom przez cud uczyniony w Kanie Galilejskiej. Kościół Wschodni
kładzie nacisk na drugą z tych tajemnic – obchodzi tzw. „Święto Jordanu”. Ze
względu na to, że większość Kościołów Wschodnich posługuje się kalendarzem
juliańskim (Zachód – gregoriańskim) – to święto Chrztu Pańskiego jest tam ob
chodzone 19 stycznia, a 6 stycznia chrześcijański Wschód przeżywa Wigilię Boże
go Narodzenia. Kościół Zachodni pod datą 6 stycznia wspomina przede
wszystkim hołd Mędrców ze Wschodu reprezentantów narodów pogańskich; jest
to znakiem tego, że wszyscy ludzie są powołani do jednego Kościoła Chrystuso
wego. Dobra Nowina o Zbawieniu jest zaadresowana do wszystkich ludzi. Dary
złożone przez Mędrców mają znaczenie symboliczne: złoto składają Jezusowi –
jako Królowi, kadzidło – jako Bogu i mirrę – jako Człowiekowi; ofiarowane dary
wyobrażają samego Zbawiciela. Wyjaśnijmy jeszcze, że mirra – to pięknie i moc
no pachnąca żywica z wonnego drzewa Commiphore, która była używana m.in.
do balsamowania zwłok; kadzidło – to żywica z różnych krzewów pachnących
zmieszana z aromatem ziół – wówczas bardzo kosztowne. Opis hołdu Mędrców ze
Wschodu (dosłownie: „magów”, którzy prawdopodobnie należeli do stanu kapłań
skiego i z powodu posiadanej tajemnej wiedzy byli w szczególnym poważaniu na
Wschodzie), którzy złożyli Bożemu Dziecięciu przekazała nam Ewangelia wg
św. Mateusza. Prowadziła ich gwiazda – niezwykły znak towarzyszący narodzi
nom Zbawiciela. Złożone przez nich trzy dary wiązały się w tradycji z nadanymi
Mędrcom – Królom imionami: Kacper, Melchior i Baltazar. W uroczystość Obja
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wienia Pańskiego poświęca się
w kościołach kadzidło oraz kredę
przeznaczoną
do
oznaczenia
drzwi domów inicjałami tych
trzech Mędrców i datą roku; ma
być to znakiem przyjęcia Zbawi
ciela przez mieszkańców tego do
mu. Warto wiedzieć, że zwyczaj
ten wiąże się z obrzędem ogłasza
nia w uroczystość Objawienia
Pańskiego dat świąt ruchomych.
W pierwsze wielkie święto roku
kalendarzowego
(cywilnego)
w katedrach i głównych kościołach
po odśpiewaniu Ewangelii kantor
ogłasza daty ruchomych, ważnych
obchodów w roku liturgicznym;
w uroczysty sposób jest ten obrzęd
sprawowany w Bazylice Waty
kańskiej.
Swoistym, dającym wiele do
myślenia, poetyckim komenta
rzem do końcowego fragmentu
ewangelicznej relacji o pokłonie
Trzech Mędrców złożonym Jezu
sowi („Inną drogą udali się z po
wrotem do swojego kraju” – Mt 2,12) jest zakończenie utworu Romana
Brandstaettera (†1987 r.) pod tytułem „Modlitwa Trzech Magów”:
„(...) Gwiazda stanęła nad Grotą i poczęła śpiewać
Kolędę uwitą z aniołów.
A my, trzej magowie, zgarbieni pod ciężarem
Ksiąg, pustych jak wypalone na pustyni czaszki,
Drżymy z trwogi, chociaż jesteśmy szczęśliwi.
Niepokoi nas bowiem myśl, że wracając od Ciebie,
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

