
 

 

 
 

Imiona i profesja mędrców 

 
Biblia nie wymienia ich imion ani liczby. Polskie przekłady biblijne nazywają 

ich rozmaicie: Biblia poznańska (Wolniewicz; Gryglewicz) nazywa ich astro-

logami pochodzącymi ze Wschodu, Biblia Tysiąclecia mędrcami ze Wschodu. 

W zachodnim chrześcijaństwie popularnie nazywani są imionami Kasper 

(Kacper), Melchior i Baltazar według tradycji, jaka narodziła się w średniowie-

czu. W przypisie zamieszczonym w Biblii poznańskiej zwrócono uwagę: 

„Na katakumbowych malowidłach występuje najczęściej trzech magów, ale nie 

brak też takich, na których widnieje dwóch, czterech, a nawet sześciu i dwuna-

stu magów. Imiona Kasper, Melchior i Baltazar są późnego i niepewnego po-

chodzenia” 

 

Profesja 

 

Bezpodstawnie uważa się ich również za królów, bo ani Pismo Święte, ani 

najstarsza tradycja nie widziały w nich królów. Źródłem przypisania im tej 

godności była, jak się zdaje, błędna interpretacja słów Ps 71,10[14]. 

Według The Jerome Biblical Commentary nazwa grecka magoi została użyta 

przez Mateusza w dość ogólnym znaczeniu i bez zamiaru nadania mu nega-

tywnego wydźwięku. Początkowo słowo to oznaczało kastę uczonych perskich 

kapłanów, później mogło oznaczać kogoś biegłego w wiedzy i mocach tajem-

nych. 

 

Lexikon für Theologie und Kirche (Leksykon teologii i Kościoła) podkre-

śla[potrzebny przypis], „że greckie słowo magoi nie oznacza królów, lecz ra-

czej posiadających astrologiczną wiedzę tajemną”. Dlatego Justyn Męczennik, 

Orygenes i Tertulian rozumieli przez nie astrologa. Według profesora A.T. 

Robertsona nie oznacza ono mędrców: „Tutaj w Ewangelii według Mateusza 

chyba raczej chodzi o astrologów. Babilon był kolebką astrologii” 

PONIEDZIAŁEK  4 Stycznia 

 

08:00 - O Boże błogosławieństwo i świa-

tło Ducha Świętego dla Marcina 

 

17:00 – w  intencji parafian (6): Włady-

sławowska 47-61 /nieparzyste i Włady-

sławowska 16-30  /parzyste/; 

 

WTOREK 5 Stycznia 

 
08:00 + mąż Eugeniusz Doering w r. ur., 

teściowie i rodzice 

 

17:00  - w  intencji parafian (8): Albatro-

sa, Kliprów; Władysławowska 10-14 

/parzyste/, Korsarska 

 

ŚRODA  6 Stycznia 

Trzech Króli 

 

08:00 +  Franciszek i Barbara Jeka 

 

09:15 – 

 

10:30 + Zbigniew Bystram 

 

16:00 +  Jan Glembin z ok. urodzin 

 

CZWARTEK 7 Stycznia 

 

08:00 +  Paweł Behmke 

 

17:00 - w intencji parafian (5): 

Jaśminowa, Władysławowska 35-45 

/nieparzyste/; Piaskowa,  

  Władysławowska 3,5,21-33 

/nieparzyste/, Boczna, Dolna 

 

 

PIĄTEK 8 Stycznia 

 

08:00 +  Magdalena, Ignacy Buja oraz 

dziadkowie Buja i Plinscy 

 

17:00 - w intencji parafian (29): 

Władysławowska 2-8 /parzyste/, 

Latającego Holendra, Żeromskiego, 

Piracka 
 

SOBOTA 9 Stycznia 

 

08:00 -  O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

17:00  -  w intencji parafian 

(14):Władysławowska  93-115 

/nieparzyste/ Sobótki,   Modrzewiowa, 

Głogowa 18,22, Jeżynowa 

 

NIEDZIELA  10 Stycznia 

Chrzest Pański 

 

08:00  +  siostra Bożena w rocz. śm 

 

9:15 –  O Boże błogosławieństwo i 

światło Ducha Świętego dla Marcina 

 

10:30  -  w intencji ofiarodawców 

budowy Kościoła (4) 

 

16:00 +  z rodziny Bolda: Irena, Jan, 

Teofil, Agnieszka 

 

  
 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 



Odpowiadając na zarządzenie ks. biskupa Jacka Jezierskiego, nie mając możliwości 

spotkania się z Wami w waszym domu, zapraszam serdecznie na Mszę św. w intencji 

mieszkańców poszczególnych rejonów naszej parafii do świątyni na godzinę 17.00. 

Gościnna, Zielona, Domowa 2 I 

Władysławowska 47-61 /nieparzyste i Władysławowska 16-30 

/parzyste/; 
4 I 

Albatrosa, Kliprów; Władysławowska 10-14 /parzyste/, Korsarska, 5 I 

Jaśminowa, Władysławowska 35-45 /nieparzyste/; Piaskowa , Wła-

dysławowska 3,5,21-33 /nieparzyste/, Boczna, Dolna; 
7 I 

Władysławowska 2-8 /parzyste/, Latającego Holendra, Żeromskie-

go, Piracka, 
8 I 

Władysławowska  93-115 /nieparzyste/ Sobótki,  Modrzewiowa, 

Głogowa 18,22, Jeżynowa, 
9 I 

Solna, Kopalniana, Przytulna, Strażacka, Poprzeczna, Rodzinna, 

Zagrodowa 
11 I 

Władysławowska 48-78/parzyste/,  Koralowa, Wąska, Wichrowa, 

Chłopska; 
12 I 

Górnicza,  Gospodarska, 13 I 

Ludzi Morza , Wietrzna, Jarowa, Jodłowa, Bursztynowa, Przy-

brzeżna, Maszoperii, 
14 I 

Władysławowska 63-91 /nieparzyste/ i Władysławowska 32-46 

/parzyste; 
15 I 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA 

DEKRET  Rok św. Józefa 

 

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach 

życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrze-

bie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał wła-

dzę wspomagania nas we wszystkich”. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwier-

dził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów 

szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”. 

 

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza 

wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego 

wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na 

cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 

maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w 

tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęco-

nym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej. 

 

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w 

sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich 

tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w 

duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, 

zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt po-

bożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiaru-

jąc z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia. 

 

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, 

Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe 

uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz 

często zanosili Komunię Świętą do chorych. 

 

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne 

zarządzenia. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2021. 

 

1. U progu Nowego Roku, trwając w radości płynącej z Narodzin Zbawiciela, składam 

wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju oraz radości płynącej z odkrywania 

daru Bożej miłości i świadczenia o niej we współczesnym świecie.  

2. Dzisiaj o 14.15 w spotkanie w kościele Żywego Różańca.  

3. W środę przypada nakazana Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to także  Dzień Mo-

dlitw w Intencji Misji oraz Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Msze św. 

według rozkładu niedzielnego. Podczas Mszy świętej święcimy kredę i kadzidło. Kredą 

oznaczamy nasze domy na znak przyjęcia pod swój dach Nowonarodzonego. Składane przy 

tej okazji ofiary do koszyka są wsparciem dla dzieł misyjnych Kościoła. Podobnie, jak w 

ubiegłym roku bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia spotkali się na wspólnym kolędowaniu 

o godz. 17.00. Gościem spotkania będzie kwartet wokalny z Żarnowca: Patrycjusz, Szymon i 

Wojciech Kamińscy oraz Bartłomiej Szefke w czterogłosowych aranżacjach kolęd i pastora-

łek.  

4. Przyszła Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia, ale 

wystrój kościoła pozostanie tradycyjnie do 2 lutego.  

5. W tym roku z racji pandemii nie odbędzie się Parafialna Zabawa Karnawałowa. 

6. Zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy i dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawie-

dzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. 

7. Intencje na 2021 rok będę przyjmował od 1 lutego w biurze parafialnym. 

8. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn parafialny. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. 

 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w rozpoczętym Nowym 

2021 Roku. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


