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Wiara i rozum

Z perspektywy księdza

Dzisiaj przeżywamy Święto Trzech Króli, które w tradycji katolickiej nazywane jest także 
Świętem Objawienia Pańskiego. Od dziecięcych lat uczymy się tego, że było trzech 
mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar, że szli za gwiazdą ze wschodu, aby pokłonić się 
dzieciątku Jezus. Pewnie wiele pytań można zadawać w kontekście tego biblijnego 
wydarzenia: kim dokładnie byli królowie, skąd dokładnie szli, czym była owa gwiazda 
betlejemska. Te pytania gdzieś pobudzają naszą wyobraźnię i kreują kształt tej sceny. Ale 
w wydarzeniu dzisiejszej uroczystości najważniejsze jest to, że Bóg przychodzi do wszyst-
kich - do prostych pasterzy, do mędrców. Przyjście Chrystusa ma uniwersalny charakter. 
Bóg przychodzi do każdego, przychodzi też do nas, ale czy my chcemy Go przyjąć? Czy 
chcemy, tak jak tajemniczy mędrcy, złożyć Mu pokłon i dać dar naszego świętego życia?
 

ks. Wojciech Konkol 

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, 
Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.

Mędrcy zapewne dużo uwagi poświęcali rozwijaniu 
nauki i obserwacji nieba. Do Jezusa dotarli dzięki 
rozumowi i wierze. Z pomocą nauki potrafili zauwa-
żyć gwiazdę i zrozumieć, że prowadzi ona do Boga, 
jednak w drogę wysłała ich wiara, że Go tam spotka-
ją. Uważna obserwacja świata, rozwaga i używanie 
rozumu pozwalają chrześcijaninowi podejmować 
dobre decyzje i żyć z Bogiem i to właśnie rozum jest 
solidną podstawą wiary, która daje zdolność głęb-
szego rozumienia i poznawania. Wierząc nie można wyłączać rozumu i polegać jedynie na 
emocjach, przekonaniach czy domysłach. Z kolei są również sprawy, których jako ludzie na 
ziemi nie jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć. Poleganie wyłącznie na nauce zamyka 
człowieka na wiarę. Ani wiara ani rozum, gdy występują osobno, nie doprowadzą do 
Boga. Obie te rzeczy są darami Boga, dlatego używanie ich razem pozwala na znalezienie 
Jezusa i oddanie Mu chwały.                                                                                          

Michał Sikora

Słowa Ewangelii według młodych
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PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 60, 1-6

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło 
twe światło i chwała Pańska rozbłyska 
nad tobą. Bo oto ciemność okrywa zie-
mię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad 
tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się 
nad tobą. I pójdą narody do twojego 
światła, królowie do blasku twojego 
wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci 
wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi 
synowie przychodzą z daleka, na rękach 
niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz     
i promienieć będziesz, a serce twe zad-
rży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną 
bogactwa zamorskie, zasoby narodów 
przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wiel-
błądów – dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują 
złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na 
cześć Pana.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 
(R.: por. 11)

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi 
królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził 
sprawiedliwie*
i ubogimi według prawa.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary*
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie*
wszystkie narody będą mu służyły.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

Wyzwoli bowiem biedaka, który go 
wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi

DRUGIE CZYTANIE
Z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Efezjan
Ef 3, 2-3a. 5-6

Bracia: Słyszeliście przecież o udziele-
niu przez Boga łaski danej mi dla was, 
że mianowicie przez objawienie oz-
najmiona mi została ta tajemnica. Nie 
była ona oznajmiona synom ludzkim 
w poprzednich pokoleniach, tak jak 
teraz została objawiona przez Ducha 
świętym Jego apostołom i prorokom, 
to znaczy, że poganie już są współ-
dziedzicami i współczłonkami Ciała,      
i współuczestnikami obietnicy w 
Chrystusie Jezusie przez Ewangelię..

AKLAMACJA
Ps 118, 26a i 27a

Alleluja, alleluja, alleluja

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Słowa Ewangelii według Świętego 
Mateusza
Mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei 
za panowania króla Heroda, oto mędrcy 
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i py-
tali: «Gdzie jest nowo narodzony Król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwia-
zdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 
Mu pokłon». Skoro to usłyszał król He-
rod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów        
i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma 
się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowie-
dzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zos-
tało napisane przez Proroka: A ty, Betle-
jem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlich-
sze spośród głównych miast Judy, albo-
wiem z ciebie wyjdzie władca, który bę-
dzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mę-
drców i wywiedział się od nich dokładnie 
o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich 
do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wy-
pytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je zna-
jdziecie, donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wys-
łuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto 
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 
postępowała przed nimi, aż przyszła i za-
trzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na 
twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie 
nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną 
drogą udali się z powrotem do swojego 
kraju.

Święta Bożego Naro-
dzenia to dla mnie 
zwieńczenie radosne-
go czasu oczekiwania 
na przyjście naszego 
Ojca na świat, aby nas 
wybawić z sidła grze-
chu. Jest to dla mnie 

czas wielkiej radości. Czuję, że w tym cza-
sie Chrystus na nowo rodzi się w moim 
sercu i w tym samym miejscu umrze          
i zmartwychwstanie. Dzięki Niemu mogę 
stawać się lepszy i coraz bardziej Mu 
ufać. Boże Narodzenie to także czas na 
przekazywanie Bożej radości i miłości 
innym. Jest to dla mnie wyraz naszego 
jednania. Jesteśmy jedną, wielką Bożą 
rodziną, która wzajemnie się wspiera        
i miłuje. Święta też są okazją do poje-
dnania z tymi, z którymi moja relacja jest 
słaba lub występują w niej konflikty. 
Ważnym momentem dla mnie w tym 
czasie jest wigilijna Pasterka. Ta Msza 
jeszcze bardziej uświadamia mi, że to 
właśnie tu i teraz rodzi się mały Chrystus. 
Jestem Bogu wdzięczny za ten czas, że to 
właśnie On, nasz przedwieczny Ojciec 
narodził się w mizernej stajence w Bet-
lejem, aby przekazywać Jego Słowo i aby 
cierpieć za nasz ogrom win. On przez ten 
cały czas jest w stanie mnie wysłuchać       
i pomóc mi w moich problemach, którym 
razem z Nim mogę stawić czoła. Daje mi 
swoją przeogromną bezinteresowną 
miłość i pomoc, którą mogę dzielić się       
z innymi. Jego miłość jest tak przeog-
romna, że nie dam rady jej opisać słowa-
mi i to jest dla mnie najpiękniejsza tajem-
nica.

Tymoteusz Gruba

Liturgia Słowa Okiem młodych
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