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Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. 
Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają 
przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być 
może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie 
tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich 
w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. 
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu 
podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na 
podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 
1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza 
wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. 
Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. 
Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali 
do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą. 
Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do 
pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie 
pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego 
właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto 
Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie 
poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli 
zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia 
Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia). 
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, 
wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców 
świata złożyć Mu pokłon. 

[https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-06.php3] 

 
Witajcie Młodzi Przyjaciele! 
Zapraszam do lektury nowego numeru „Izydora”. Tym razem znajdziecie tekst kolędy 
na Uroczystość Objawienia Pańskiego oraz propozycje modlitw. W cyklu Kartka 
z kalendarza przegląd styczniowych uroczystości i świąt.   
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1. Triumfy Króla niebieskiego, 
zstąpiły z nieba wysokiego. 
Pobudziły pasterzów, 
dobytku swego stróżów, 
śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem. 
  
2. Chwała bądź Bogu w wysokości, 
a ludziom pokój na niskości. 
Narodził się Zbawiciel, 
dusz ludzkich Odkupiciel, 
na ziemi, na ziemi, na ziemi. 
  
3. Zrodziła Maryja Dziewica, 
wiecznego Boga bez rodzica. 
By nas z piekła wybawił, 
a w niebieskich postawił, 
pałacach, pałacach, pałacach. 
  
4. Pasterze w podziwieniu stają, 
tryumfu przyczynę badają. 
Co się nowego dzieje, 
że tak światłość jaśnieje, . 
nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą. 
  
5. Że to Bóg, gdy się dowiedzieli, 
swej trzody w polu odbierzeli, 
Śpiesząc na powitanie 
do Betlejemskiej stajnie 
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka. 
  
6. Niebieskim światłem oświeceni 
pokornie przed nim uniżeni, 
Bogiem Go być prawdziwym, 
sercem, afektem żywym 
wyznają, wyznają, wyznają. 
  
7. I które mieli z sobą dary 
Dzieciątku dają na ofiary. 
Przyjmij o Narodzony, 
nas i dar  rzyniesiony 
z ochotą, z ochotą, z ochotą. 
 

Pieśń na styczeń 
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Modlitwa na dzień Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli (1863r.) 
Tobie o najdroższy Zbawicielu, w lichej szopce w ubożuchnym żłobku, na garstce sianka 
złożonym, mędrcy świata i królowie oddają najwyższy hołd uwielbienia i składają 
najkosztowniejsze dary. Otóż i ja ubogi prostaczek wraz z niemi upadam przed Tobą, 
błagając Cię najpokorniej, daj mi zamiłowanie ubóstwa. Daj mi ubóstwo ducha, a będę 
bogatszym nad wszystkich Królów i nad wszystkich Panów, daj mi mądrość krzyża 
świętego, a będę mędrszy nad wszystkich mędrców świata tego. 
Tobie o Najdroższy Zbawicielu nawet nierozumne bydlątka wół i osioł oddają pokłon 
głęboki, poznając Pana swego, a ja obdarzony rozumem, stworzony na obraz 
i podobieństwo Twoje, miałżebym nie poznawać Ciebie, nie kochać Cię! Ach będę Cię 
kochał, będę Cię kochał póki mi sił stanie! 
Tobie o Jezu mój cześć i pokłon oddaję. Jako rozpaliłeś nad ubogą stajenką betlejemską 
jasną gwiazdę, która zarówno królów jak i ubogich pastuszków wiodła ku Tobie, tak rozpal 
miłością Twą serce moje, ażeby nią wiecznie dla Ciebie gorzało. Przyrzekam Ci Panie 
i Zbawicielu mój że tak będę czuwać, tak się będę modlić i tak pracować aby mi światło to 
nie zagasło na wieki. Amen. 
 
Modlitwa w dzień św. Trzech Króli (1880 r.) 
Miłosierny Boże, Tyś przez gwiazdę na niebie wezwał Trzech Króli do żłóbka Syna Twego, 
a w ich osobach świat cały do uczestnictwa w nauce i łaskach Chrystusa, chcąc w miłości 
Swojej nie samych Żydów tylko, ale wszystkie zbawić narody. Podobnie jak świętych 
Królów i mnie wzywasz ku Sobie, przez Słowo Boże, pobożne czytania, świątobliwe 
przykłady, przez natchnienia wewnętrzne, wreszcie kary, któremi mię do upamiętania 
przywodzisz. Ty, Panie, wzywasz mię, a ja głosu Twego nie słucham. Ty szukasz mię pilnie, 
oczekujesz cierpliwie, a ja grzesząc, oddalam się od Ciebie! I jakiż czeka mię koniec, gdy mię 
Ty odstąpisz? Szczęśliwi Królowie, bo posłuchali Twego głosu, i nie oglądając się na trudy 
podróży i przeszkody ze strony Heroda, poszli do stajenki. Szczęśliwi wszyscy, którzy 
słuchając Twego natchnienia lub upomnień, porzucają drogę grzechu i spieszą do Ciebie 
drogą pokuty. O Panie! I ja chcę iść ich śladami. Rozerwij wszystkie pęta, które mię oddalają 
Ciebie, a dopomóż mi w pokorze serca, w ubóstwie ducha, i w cierpliwości woli iść drogą 
wiary i cnoty do Ciebie, Jezu, który jesteś Szczęściem, Dobrem i Prawdą. Amen. 
 
Modlitwa na Święto Trzech Króli (1852 r.) 
O Panie! Jak wielką była wiara trzech Magów Wschodu! Z dalekich krain, w bogatych 
szatach, ze złotem i kadzidłami, nie wahali się wejść do lichej stajenki, i ubożuchnej 
dziecinie złożyć swój pokłon i dary. I Zbawca przyjął je mile, zmieszał z darami pasterzy bo 
tu pod prostą sukmaną biło zarówno szlachetne serce, jak pod szatami trzech królów. 
Jak wielka dla nas nauka! Nie złoto, nie dostojeństwa, lecz czyste serce, nieobciążone 
sumienie: oto jest wartość człowieka. U Ciebie Boże, ani pierwszeństwo wybranego narodu, 
ni stanów żaden przywilej, lecz dobre chęci, wiara, tylko ma cenę. Spraw więc o Boże! 
Abyśmy wiernymi Twojej świętej wierze pozostali; —Ty nas umocnij, daj nam ją pojąć 
dokładnie, abyśmy jej przepisy w duchu i prawdzie wykonywając, pozyskali spokojne 
sumienie pośród ziemskiego żywota, i wieczne szczęście w Niebiesiech. 

Twoja modlitwa 
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Zmiłuj się Panie i nad nieszczęśliwymi, co jęczą w grzechów ciemnocie, zdala od światła 
ewangelii; — natchnij ich serca aby za przewodnictwem Twoich kapłanów, jak niegdyś 
trzej królowie Wschodu, idąc za gwiazdą, znaleźli Syna Twojego. Amen. 

[http://tmoch.net/jupgrade/index.php/ulubione-modlitwy/stare-modlitewniki] 
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PYTANIA: 1 W pacierzu; 2 Przy tacie; 3 Osoba Trójcy świętej; 4 Kompan; 5 Rodzaj 
modlitewnika; 6 Nabożeństwo, msza; 7 Kupowany raz na rok. 

[Ł.M.] 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać na nasz adres e-mailowy (podając swoje imię, 
nazwisko i wiek) do 24 stycznia. Wśród osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie 
wylosowana zostanie książka. Rozwiązanie Krzyżówki nr 15: RORATY. Książkę 
otrzymuje Laura lat 9. O sposobie odbioru nagrody informujemy e-mailem. 
Dziękujemy wszystkim czytelnikom za przesłane odpowiedzi. 
 

 
 

 

1 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

2 – Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza  

z Nazjanzu, bpów i dK 

6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

10 – Święto Chrztu Pańskiego 

19 – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 

21 – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. 

25 – Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła 

26 – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 

28 – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK 
[na podstawie Kalendarza liturgicznego archidiecezji katowickiej] 

Krzyżówka nr 16 

Kartka z kalendarza – styczeń 


