
 

 

Drodzy Parafianie i Goście 
 
 

Na progu Nowego 2019 Roku  przyjmijcie  
noworoczne życzenia zaczerpnięte z Księgi Liczb. 

 
 
 

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.  
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,  

niech cię obdarzy swą łaską.  
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje  

i niech cię obdarzy pokojem”.  
 
 
 

                                  Z chrześcijańskim pozdrowieniem 
 

                                Ks. Tomasz Świątek 
                                Proboszcz 

 
 

Msze święte w naszej misji: 

 Lipsk:  

1. St. Theresia  

(Leutsch, Am Langen Felde 29):  

  niedziela g. 9.00 

2. Liebfrauenkirche  

(Lindenau,Karl-Heine-Str.110):  

  piątek g. 18.00 

  niedziela g. 17.00 

3. St. Gertrud  

( Engelsdorf, Engelsdorferstr.298):  

  niedziela g. 11.00 

4. St. Trinitatis  

(Probsteikirche, Nonnenmühlgasse 2): 

 I czwartek miesiąca g. 14.00 

 

 Weissenfels, Pfarrei St. Elisabeth, 

Friedrichstr. 15. 

 I sobota miesiąca g. 16.00  

 Halle, Krankenhaus St. Elisabeth, 

Mauer str. 5 

 II sobota miesiąca g. 16.00 

 Borna, Pfarrei St. Joseph, Stauffen-

bergstr. 7  

 ostatnia sobota miesiąca 

Rok I nr  I     Styczeń 2019 

Biuro parafialne czynne: 

 piątek 

w godz. 15.15-17.15 

 Adres: 

Karl-Heine– Str. 110  

    04318 Leipzig  

    tel.  015252131126 

         xtomek@op.pl 

 

 
Biuletyn Parafialny 

 
Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 



Trzej Mędrcy i ich dary 

  

Strona 2 Biuletyn Polskiej Misji Katolickiej w Lipsku 

 Mędrcy ze Wschodu, później – już w drugim tysiącleciu – powszechnie zwani 
Trzema Królami, byli przedstawicielami elity ówczesnego świata. Prowadzeni 
światłem gwiazdy przybyli z daleka, bo rozpoznali w Dzieciątku Słowo Boga, które 
stało się Ciałem. Herod i jego dwór, przekonani o swojej urojonej wielkości, pyszni i 
syci, też uważali się za elitę. Prawdy, która była tuż obok, jednak nie odkryli i nie 
poznali. Przeżywając pokłon Trzech Króli, raz jeszcze usposabiajmy się do trwania 
przed Bogiem jak tamci prawdziwi Trzej Mędrcy i razem z nimi padnijmy przed Nim 
na twarz. Kim byli? Ewangelista św. Mateusz, mówiąc o niezwykłych wędrowcach, 
którzy przybyli do Betlejem, by złożyć hołd Nowonarodzonemu, określa ich dziwnym i 
rzadkim w Biblii terminem „magoi”. Etymologicznie to zgrecyzowane słowo pochodzi 
z języka perskiego od słowa „magu” określającego kogoś wyjątkowego, obdarzonego 
szczególnymi darami i niezwykłymi przymiotami ducha i umysłu ale też doradców 
królewskich, myślicieli, badaczy przyrody, a zwłaszcza obserwatorów gwiazd i torów 
ciał niebieskich, zwanych też astrologami. 
 Tradycja zachodnia od początku mówi tylko o trzech królach-mędrcach. Już 
Orygenes (185-254) wyjaśniał, że przyniesiono trzy dary, od każdego mędrca po jed-
nym. Beda Czcigodny (672-735) utrzymuje, że darczyńców było trzech, gdyż byli oni 
reprezentantami trzech wówczas znanych kontynentów i ras: Europy (którą zamies-
zkiwali potomkowie biblijnego Jafeta – król biały), Azji (potomkowie Sema – król 
żółty) i Afryki (potomkowie Chama – król czarny). Nic też dziwnego, że po odkryciu 
przez Kolumba Nowego Świata, na XV-wiecznym obrazie z klasztoru Viseu (płn. Por-
tugalia) widzimy czwartego króla, Indianina, reprezentanta Ameryki, niosącego w 
darze pojemnik z ziarnami kakaowca. Słynna mozaika z VI w. z bazyliki Sant’Apolli-
nare Nuovo w Rawennie nazywa już mędrców po imieniu: Kacper, Melchior, Balta-
zar.  
 Magowie mieli dotrzeć do jaskini (groty) zamieszkałej przez Adama i Ewę, 
znaleźć tam zostawione przez pierwszych rodziców złoto, kadzidło, mirrę, które przy-
nieśli Chrystusowi. Złożyli dary Mędrcy złożyli Dzieciątku złoto, okazując Mu cześć 
jako Królowi, jako komuś ważniejszemu od nich. Kadzidło było wyrazem hołdu 
złożonego Bogu i kapłanowi, zaś mirra uznaniem Jego człowieczeństwa i śmierci. 
Złoto kojarzy się z tym, co najcenniejsze, najkosztowniejsze. Dlatego też – choć by-
wa znakiem chciwości, pychy i krzywdy – używano go też w różnych kultach, do wy-
robu naczyń czy insygniów ofiarnych. Rzadko pamięta się, że złoto symbolizuje nie 
tylko bogactwo, ale mądrość, wiedzę, zdolności, władzę, niebo, światłość. Proces 
wytapiania złota, oczyszczania go z domieszek, jest obrazem prób i prześladowań, 
którym podlegamy i z których wychodzimy wzmocnieni, oczyszczeni i jeszcze bar-
dziej szlachetni. Kadzidło jest żywicą z różnego rodzaju drzew kadzidlanych uprawi-
anych szczególnie we wschodniej Afryce oraz w Indiach. Istnieje cała sztuka do-
bierania w odpowiednich proporcjach kilkunastu różnych rodzajów kadzidła, które od-
powiednio skomponowane dają upragniony efekt. Prawdziwie dobre kadzidło i dziś 
jest luksusem, choć nie tak powszechnie pożądanym jak w starożytności, gdzie 
używano go nie tylko do celów kultowych, ale i higienicznych. W judaizmie kadzidło 
rezerwowane było wyłącznie dla Boga, służąc Jego uwielbieniu i przebłaganiu. Mirra 
jest również żywicą czerpaną z niektórych gatunków drzew terebintowych. Może 
zachować postać płynną lub krystaliczną. W starożytności była cennym kosmetykiem 
dermatologicznym. Parę kropel mirry dodanej do wina zwiększało jego działanie up-
ajające, a nawet odurzające. Mirry używano też do balsamowania zwłok. Noszono ją 
także w specjalnych woreczkach zawieszonych na szyi, by wdychać jej orzeźwiający 
i regenerujący zapach.  
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  Nie ma wątpliwości co do faktu chrztu Jezusa, wspominają bowiem o nim 
wszystkie ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza), podając szczegóły 
dotyczące jego formy, miejsca i czasu. Na tym tle, aż dziwne wydaje się, że Kościół 
jeszcze do niedawna (do 1955) nie miał ustanowionego specjalnego święta czy 
uroczystości tego wydarzenia, łącząc je raczej z celebracją Objawienia Pańskiego, 
chociaż było ono znane w tradycji Kościoła Wschodniego. Według opisów ewange-
licznych Jan Chrzciciel udzielając w swoim czasie tradycyjnego chrztu w rzece Jor-
dan, prawdopodobnie poprzez zanurzenie, wskazuje na trzydziestoletniego Jezu-
sa, jako na Tego, który w przyszłości udzieli prawdziwego chrztu w Duchu Świętym. 
Jan go udziela Jezusowi, mimo swej wątpliwości, że to on powinien raczej przyjąć 
chrzest z rąk Jezusa. W momencie udzielania chrztu, ma miejsce pierwsza oficjal-
na epifania trynitarna, tj. pierwsze w świecie pojawienie się Boga (z greck. epifania) 
w trzech osobach Boskich (trynitarna): Bóg Ojciec przemawia zapewniając o Bo-
skim posłannictwie Syna Bożego w osobie Jezusa Chrystusa, mocą Ducha Święte-
go, który ukazuje się nad ochrzczonym Jezusem w postaci gołębicy.  
 Boska interwencja poświadczająca Boskie posłannictwo Jezusa oraz Jego 
chrzest były potrzebne, by nadać nowego znaczenia zbawczego dotychczas stoso-
wanym praktykom religijnym. Wytworzyła się bowiem w historii religii powszechna 
praktyka oblucji rytualnych, która wyrażała naturalną tęsknotę duszy do oczyszcze-
nia z jej brudu grzechowego. Spotyka się ją niemal we wszystkich religiach świata. 
Po fakcie i formie, w jakiej udzielał jej Jan Chrzciciel, widać, że nie była ona obca 
również religii mojżeszowej, chociaż tutaj była ona znakiem pokuty i nawrócenia. 
Wyraźnie wskazuje na to sam Jan nawołując wszystkich zbliżających się ku niemu 
właśnie do pokuty i nawrócenia. Również Jezus zbliża się do Jana w celu przyjęcia 
chrztu, „bo tak (Jemu i Janowi) godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Do-
stosowuje się tym samym do praktyki, jaką wytworzyła religia naturalna tęskniąca 
za czystością duszy. Jednak w Jego przypadku następuje zmiana: sam Bóg Trójje-
dyny okazuje się stać za chrztem dokonywanym na Jezusie i w Jego imię, bo Ten 
jest „umiłowanym synem, w którym On ma upodobanie” i chce, by Go słuchać.  
 Wyjątkowość chrztu Jezusa Chrystusa polega na tym, że po Jego śmierci i 
zmartwychwstaniu zacznie On chrzcić „Duchem Świętym i ogniem”, jak zapewnia 
Jan Chrzciciel, widząc w Jezusie „baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”. 
Różnica między chrztem Jana a Jezusa jest zasadnicza: Jezus obdarza łaską zba-
wienia (Duchem Świętym), dopełniając tym samym to, czego brakowało natural-
nym formom oblacji, które niejako historycznie przygotowywały naturalny grunt dla 
łaski. Jak mówi tradycja, uświęcił niejako wody Jordanu wchodząc w nie. Teraz 
można zrozumieć, dlaczego Jan Chrzciciel mówi, że to raczej on potrzebuje chrztu 
od Jezusa, bo Ten nie tylko nie potrzebuje nawrócenia, które Jan głosił chrzcząc 
innych, ale dopiero z Jego prawdziwego chrztu (śmierci i zmartwychwstania) popły-
nie łaska zbawienia. Jeszcze jedną ciekawą rzecz należy tu zauważyć; otóż w 
chwili naszego chrztu, również niejako nad nami, jak nad Jezusem, pojawia się 
Duch Święty niczym gołębica, a Bóg Ojciec wypowiada słowa: „to jest mój syn umi-
łowany, w którym mam upodobanie”. Oczywiście, chodzi tu o synostwo przybrane, 
synostwo w Synu Bożym, o którym na innym miejscu mówi św. Paweł, bowiem, w 
wyniku chrztu „otrzymujemy Ducha przybrania za synów, w którym (jak Jezus) mo-
żemy wołać: Abba Ojcze”.  

Święto Chrztu Pańskiego 



Ogłoszenia Duszpasterskie 
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1.  06.01. Uroczystość Objawienia Pańskiego ( Trzech Króli ).  
 I niedziela miesiąca, po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakra

 mentu. W czasie Mszy  Św. nastąpi obrzęd poświęcenia kredy, 
 kadzidła i wody.  

 
2. Biuro parafialne otwarte w piątki od g. 15.15-17.15,( mieści się w 

 domu parafialnym przy Karl-Heine-str.110, I piętro). 
  

3. W piątki Msza Św o g. 18.00 Msza Św w Liebfrauenkirche- Lindenau
 (Karl-Heine-str.110). 

 
4. 12 stycznia (t.j. sobota) o g. 16.00 Msza św. w Halle, Krankenhaus St. 

 Elisabeth po Mszy Św. spotkanie opłatkowe. 
 

5. 13 stycznia Niedziela Chrztu Pańskiego. W czasie Mszy Św. odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych. Po Mszach spotkanie z dziećmi i rodzi-

cami przed I Komunią Św. 
 
6. W  niedzielę 20 stycznia po Mszach św. o g. 11.00 i g.17.00  

 organizujemy spotkania opłatkowe. Bardzo proszę o włączenie się w 
 przygotowanie tego spotkania. Osoby chcące pomóc i upiec ciasto 

 proszę o zgłoszenie się w zakrystii. Bardzo serdecznie zapraszam. 
 

7. 26 stycznia( st.j.sobota) Msza Św. o g. 16.00 w Borna,  
 Pfarrei St. Joseph (04552 Borna, Stauffenberg Str. 7) 

 
8. Trwa wizyta kolędowa. Rodziny chcące zaprosić księdza po kolędzie 

 proszę o zgłoszenia. 

 
 


