
     Epiphany - Three Kings - January 8, 2017 

"When Jesus, therefore, was born in Bethlehem of Juda, in the days of king Herod, behold, there 

came wise men from the East to Jerusalem, saying: Where is He that is born King of the Jews? For 

we have seen His star in the East, and are come to adore Him." (Matt. 2:1-2) 

The "wise men", or "Magi" (Latin plural for magus), of St. Matthew's account are traditionally 

known as the "Three Holy Kings" who came to adore the Infant Jesus in Bethlehem. Herodotus, 

the ancient Greek historian (I, 101), tells us that Magi is the name of the royal priestly order of the 

Medes. They were the sacred rulers of ancient Mesopotamia, and had continuously reigned while 

several empires rose and fell.  

That the Magi were led by a star is clear from the words which St. Matthew uses in his Gospel. 

Rationalists, Modernists, and some Protestants, in their efforts to escape the supernatural, have put 

forward a number of false explanations. Some claim that the star of the Magi was a comet. But 

these rationalistic theories all fail to explain how "the Star which they had seen in the east, went 

before them, until it came and stood over the place where the Child was." (Matt. 2:9) 

Following the Star some six miles southward to Bethlehem, the journey of the Magi Kings finally 

came to an end.  "And entering into the place, they found the child with Mary his mother, and 

falling down they adored Him: and opening their treasures, they offered Him gifts: gold, 

frankincense, and myrrh." (Matt. 2:11) 

The Magi adored the Child as the True God, and offered Him gold, frankincense, and myrrh. 

Although the giving of gifts was in keeping with Oriental custom, these particular gifts had an 

important significance: the priceless gold signified that He was the King of Kings, the aromatic 

frankincense represented His Divinity, and the bitter myrrh bore testimony to the terrible 

sufferings which the Child would suffer in His human nature for the Redemption of mankind. 

Collection:  From Christmas: $             From Dec. 31/Jan. 1, 2017;   $         Thank you for your 

generosity         

Please pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Kristyn Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffrey Leonard, Grace Mudrock, Barbara Giordano, and Zofia Gondalska 

20/20 Winner - January 8, 2017: Editta Baccetta  

 

Mass Schedule 

Sat Jan 7th 5:00 PM for our Parishoners’ 

Sun Jan 8th 9:00 AM For God’s Blessings for Lukaszek Family 

                    10:30 AM + Barbara i Ryszard Antkowiak, zam. Marek i Jolanta Antkowiak 

Mon Jan 9th NO MASS 

Tues Jan 10th 7:30 AM +  Mary Crestillo 

Wed Jan 11th 7:30 AM For our Parishoners’ 

Thurs Jan 12th 7:30 AM + Wojciech Malinowski, req. Andrzej Karcz 

Fri. Jan 13th 7:30 AM Special Intention 

Sat Jan 14th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sun Jan 15th 9:00 AM For Parishioners 

10:30 AM O Boże blogosławieństwo dla Rodziny Lewanowski 



 

    Objawienie Pańskie - Trzech Króli - (6) 8 Stycznia 2017 
 
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. 

 

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. 

Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii 

dzisiejszego dnia. 

 

Ewangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym 

Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. 

Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański.  

 

Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód 

rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu - a więc Arabię, Babilonię, Persję. Tradycja podaje, że 

jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: "Królowie 

Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy 

królowie... Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby". Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna 

nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też 

powszechnie przedstawia ikonografia. 

 

Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu 

mają złożyć: "Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, 

ofiarują złoto i kadzidło" (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do 

najkosztowniejszych darów. 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego poświeca się kadzidło i kredę na znak, że w naszym mieszkaniu 

przyjęliśmy Syna Bożego.  Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona trzech 

mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdana: (Niech) Chrystus Mieszkanie 

błogosławi – po łacinie:  Christus massionem benedicat.  

 

Taca z Bożego Narodzenia: $              Z 31 XII i 1 I, 2017: $          Serdecznie dziękujemy za 

hojność! 

Polska Szkoła:  Zajęcia w Polskiej Szkole przy naszej Parafii są w każdą sobotę od godz. 9 rano 

do 13-tej.  Po bliższe informacje proszę dzwonić: (973) 796-6783 

Wizyta duszpasterska – Kolęda   Ci, którzy pragną zaprosić księdza po kolędzie powinni wpisać 

do kalendarza swój adres i telefon. 
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