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Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w intencjach:  
ŚP. Stanisława Milczka – Taty Jurka Milczka 

ŚP. Pawła Bis; Lucynę i Edwarda Durko oraz Józefa Bis 

- najbliższych z Rodziny Uli Bis 
 

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn 

zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; 

daj Twoim zmarłym sługom i 

służebnicom udział w Jego 

zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli 

na wieki oglądać Ciebie, swojego 

Stwórcę i Odkupiciela Twojego 

światła.  

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 
 

 

 
 

     Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na wschodzie 

I przybyliśmy złożyć pokłon Panu…  
 

Treścią święta są trzy wydarzenia, w 

których Bóg w szczególny sposób objawił 

się światu w Chrystusie: pokłon Mędrców 

ze Wschodu, który oddali oni nowo 

narodzonemu Chrystusowi w Betlejem, 

Chrzest Chrystusa w Jordanie oraz  

cud w Kanie Galilejskiej. 

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):  

Wejście: Anioł Pasterzom mówił # 272 

Ofiarowanie: Wesołą nowinę #339 

Komunia: Gdy Sliczna Panna #293 

Przystąpmy do szopy #324 

Dziękczynienie: Nie było miejsca # 313 

Wyjście: Z Narodzenia Pana #343 

 
 

Czytania na dziś: 

I - Z Księgi proroka Izajasza  (60:1- 6) 

II - Czytanie z listu do Efezjan(3:2-3a, 5,6) 

Psalm: Ps 72,1-2,7-8, 10-11, 12-13 

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy 

ziemi. 

Ewangelia: Według Św. Św. Mateusza (2:1-12) 

http://www.polishcatholicmission.org/


Święto Trzech Króli jest jednym z 

najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono 

je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód 

przedostało się pod koniec IV wieku. 

 

Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". 

Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, 

przedstawia nam Boga, który staje się 

widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz 

nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje 

Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo 

widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do 

której "napływa mnogość pogan, złoto i 

kadzidło przynosząc". (Iz 60 1-6) 

W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się 

Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg 

objawił się poganom w osobach Mędrców, 

narodowi wybranemu przy chrzcie w 

Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.  

Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd władcy. Święcimy dzisiaj 

przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. 

Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół - wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła 

powołane są wszystkie narody. Cała tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów 

pogańskich. Za nimi w bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia się 

proroctwo Izajasza, które czytamy dziś w lekcji mszalnej. 

 

Powołanie do wiary zawiera w sobie powołanie do świętości. Bóg obdarzył nas światłem wiary, "abyśmy się stali 

uczestnikami dziedzictwa Świętych w światłości". Modlimy się dzisiaj o wierność naszemu powołaniu, która ma nas 

doprowadzić do oglądania Boga (kolekta). 

 

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z 

połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela. 

W kościołach poświęca się dzisiaj złoto i kadzidło (od XV/XVI w.),  oraz kredę (od XVIII w.) przeznaczoną do 

oznaczenia drzwi domów inicjałami trzech Mędrców i datą roku. Wodę święcono w Jerozolimie już od VI w. Napis 

"K (C) + M + B + bieżący rok" jest różnie interpretowany: "Kasper, Melchior, Baltazar", Christus manisionem 

benedicat ("Niech Chrystus mieszkanie błogosławi") czy Christus multorum benefactor ("Chrystus dobroczyńcą 

wielu"). Zwyczaj niewątpliwie nawiązuje do Księgi Wyjścia (11,1-13,16), kiedy to Izraelici oznaczali drzwi swoich 

domostw krwią baranka paschalnego. Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą 

Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę.. 

 

 

 Modlitwa o Pokój na Świecie   
 

O Boże Wielkiego Miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto cała ludzkość woła codziennie z otchłani nędzy swojej 

do Miłosierdzia Twojego, do litości Twojej o pokój na świecie. Boże Miłosierny, bardzo prosimy Ciebie, wołamy 

codziennie potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, bardzo prosimy nie odrzucaj modlitwy naszej i mojej i 

wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, dla ludzi i aniołów, który znasz na wskroś nędze naszą i wiesz o 

wszystkich naszych grzechach, że o własnych siłach wznieś się do Ciebie Panie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię 

błagamy: bardzo prosimy, prowadź nas i uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie Miłosierdzie 

Swoje, żebyśmy wiernie pełnili wole Twoją w życiu codziennym względem bliźnich i modlili się codziennie o pokój 

na świecie, o nawrócenie całego świata, o nawrócenie ludzi na właściwe tory, którą nam wskazuje  

Jezus Chrystusa o trzech promieniach. Modlimy się codziennie i w śmierci godzinie, żeby dusza nasza została  

 



powołana do Nieba Wiecznego dzisiaj. Bardzo prosimy niech nas 

osłania wszechmoc Miłosiernego Serca Twego, przed pociskami 

nieprzyjaciół naszych wrogów, naszego zbawienia, żebyśmy z ufnością 

jako dzieci Twoje, prześlij przez most i przygotowali się, na dni 

ostateczne i osiągnęli promień niebieski, który to dzień Tobie Ojcze 

jest wiadomy. Spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest 

obiecane przez Jezusa Chrystusa. Pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus 

Chrystus jest światłością świata i naszą, który prowadzi nas do celu. 

Przez Jego Miłosierne Serce, przechodzimy jak przez otwartą bramę 

do Nieba Wiecznego i do Własnego Królestwa Niebieskiego na ziemi 

dzisiaj. Amen. 

 

Kącik Finansowy  
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Boże Narodzenie wynosiła $734. Druga taca przeznaczona dla 

emerytowanych księży (Villa Vianney) wynosiła $224. Comiesięczna opłata za kościół wynosi $100. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać! 

 

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - 
 

Msza Św. w Lutym 

W miesiącu lutym, msza św. odbędzie się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, 12 lutego – 

bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

                                 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2016 roku (w j. polskim) 
 

Luty Marzec Kwiecień 

12- Msza  Św. (13:00) 

 

12- Msza  Św. (13:00) 15 –  Święconka 

16- Wielkanoc 

 

 

         Nowy Rok - 2017 
 

W 2017 - Życzymy Bożej opieki,  

Zdrowia i Radości.... 
 

Koniec starego roku to czas podsumowań, 

....nie skupiaj się na tym to minęło, 

ciesz się tym, co może Ci przynieść Nowy Rok. 

Wejdź w niego radośnie, pełen nadziei i dobrych 

myśli. 

Niech przez cały nowy rok otaczają Cię najbliżsi, 

niech staną się niewyczerpanym źródłem siły 

na każdy dzień Nowego 2017 Roku.    

             

Polska Misja Katolicka w Memphis 
 


