
 

 
NORWICH  KATEDRA:   SOBOTA godz. 16.00  

NORWICH  THORPE:   NIEDZIELA godz. 11.00  

WATTON:    NIEDZIELA godz. 8.30 

KING’S LYNN:    SOBOTA godz. 19.00  

    oprócz III weekendu miesiąca  

DISS:     II i IV NIEDZIELA miesiąca godz. 13.30  

GREAT YARMOUTH:   I-wszy PONIEDZIAŁEK miesiąca 

 

MSZE ŚW. W JĘZYKU POLSKIM W TYGODNIU 

Norwich Katedra:  wtorek godz. 11.00,  
Norwich – Thrope: II, III i IV poniedziałek m-ca; piątek  godz. 19.00;  
 (I piątek m-ca: Thrope od 18.00 adoracja i spowiedź; o 19.00 Msza) 
Watton:       czwartek godz. 19.00 
LOWESTOFT:  Od stycznia nie będzie Mszy św. w Lowestoft. Zapraszamy do 

Great Yarmouth w każdy I poniedziałek miesiąca.   

 
 
 

Św. Stanisław Kostka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Styczeń 2018 

Święto Trzech Króli 

6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli. To chrześcijańskie święto 
związane z postaciami trzech mędrców, którzy wędrowali do Betlejem, by 
oddać pokłon Chrystusowi. Jest jednym z najstarszych świąt 
ustanowionych przez kościół. Z tym dniem wiąże się wiele wyjątkowych 
zwyczajów i tradycji. 

Trzech króli to nazwa potoczna 
Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. To 
chrześcijańskie święto mające uczcić objawienie się Boga człowiekowi, 
obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do 
rozumowego poznania Boga. Jest to święto nakazane, co oznacza, ze w 
czasie jego obchodów wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy 
świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. 
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KALENDARZ LITURGICZNY - STYCZEŃ 
01.01 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
03.01 – Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 
06.01 – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 
07.01 – Święto Chrztu Pańskiego 
24.01 – Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 
25.01 –  Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
26.01 – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 
31.01 – św. Jana Bosko, prezbitera  
 
 
 

 

Ks. Waldemar Haręza 
kom:  07415 841850  tel: 01603 928622 
e-mail: literat28@outlook.com 
http://www.parafia-norwich.co.uk 

 

 



Symbolika święta 
Treścią święta jest pokłon oddany Jezusowi przez Mędrców ze Wschodu 
umownie nazwanych imionami: Kacper, Melchior i Baltazar. Nie byli to 
członkowie narodu Izraela. Świadczy to o wielonarodowości i o mocy Boga 
do jednoczenia wszystkich ludzi bez względu na wyznanie i miejsce 
zamieszkania. Do Betlejem prowadziła ich gwiazda. Duchowni odczytują ją 
jako symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem 
wiary. W obrazie Mędrców cała ludzkość przebywa do Betlejem, aby w 
Jezusie uznać obiecanego Mesjasza i złożyć Mu należny hołd. Każdy z 
Królów przyniósł Jezusowi stosowne dary: złoto – symbol godności 
królewskiej, mirrę – symbol wypełnienia proroctw i zapowiedź śmierci 
Zbawiciela oraz kadzidło – symbol godności kapłańskiej. 
Litery K+M+B są skrótem od łacińskiego życzenia Christus Mansionem 
Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi) lub inicjałami 
umownych imion trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. 
Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się na przełomie 
wieków XV i XVI wieku. Poświęcanym kadzidłem, którym była żywica z 
jałowca, okadzano domy i obejście, co miało znaczenie symbolicznego 
zabezpieczenia go przed chorobami i nieszczęściami. Podobnie miało 
działać dotykanie złotem szyi. Po uroczystym obiedzie podawano ciasto z 
migdałem. Ten, kto go odnalazł w swoim kawałku, zostawał „królem 
migdałowym”. Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które 
pukając do domów, otrzymywały rogale, zwane „szczodrakami”. Śpiewano 
w tym czasie kolędy o Trzech Królach. Przy kościołach stały stragany, na 
których sprzedawano kadzidło i kredę. 
Święto Trzech Króli na świecie 
Bardzo hucznie Trzech Króli jest obchodzone we Włoszech. Utarł się tam 
zwyczaj, że dzieci po przebudzeni otrzymują skarpety wypełnione 
słodyczami. Te, które nie były grzeczne zamiast słodyczy dostaną ,,węgiel", 
czyli cukier pomalowany na czarno. W Czechach ludzie świętują ten dzień 
rytualną kąpielą w rzece Wełtawa. Natomiast we Francji pieczę się tego 
dnia specjalne ciasto w kształcie korony, w środku którego znajduje się bób. 
Na całym świecie organizowane są parady i orszaki przechodzące ulicami 
miast. Wydarzeniu towarzyszą modlitwy, śpiewy, koncerty i historyczne 
inscenizacje. 

Niedziela Chrztu Pańskiego 

Chrzest Pański, – w chrześcijaństwie to święto zamykające okres świętowania 
Bożego Narodzenia. W Kościele rzymskokatolickim, przypada w tydzień po 
uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
 Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych 
rozpowszechnionych wśród Żydów, miał jednak swoją specyfikę: był dostępny dla 
wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem do pokuty 
i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, który dokonuje się w 
Duchu i ogniu. 
 
 Ewangelia Mateusza opisuje chrzest Pana Jezusa. "Wtedy przyszedł Jezus z 
Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?" Jezus mu odpowiedział: "Pozwól teraz, bo tak godzi się 
nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i 
ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos 
z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 
3,13-17)  
Czy Jezus potrzebował oczyszczenia i nawrócenia, skoro nie był dotknięty skazą 
grzechu pierworodnego? 
 
 Stając się człowiekiem, poddał się prawom, które rządzą życiem ludzkim. 
Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od 
św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest 
Święty, nie gardzi ich towarzystwem. 
 W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników 
i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do 
grzeszników. Ten gest Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych 
w słabości, nałogi, uzależnienia.  
  
Choćby się wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On 
każdemu daje szansę. 

 Ten gest solidarności z grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.   
Opracował Maciej Krukowski - Norwich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzej_Kr%C3%B3lowie


  

 


