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Pierwsze czytanie: Syr 24, 1-2, 8-12

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Psalm
responsoryjny:

Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

Drugie czytanie:

Ef 1, 3-6, 15-18.

Ewangelia:

Na początku było

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci
J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami

Drogi Boże, dziękuję za
zimę, za ślizgawkę i
wielkiego bałwana, i za
miękki, puchaty śnieg, i
górkę do zjeżdżania.
Dziękuję Ci, że stworzyłeś
to wszystko dla nas.
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Objawienie Pańskie
Kacper, Melchior i Baltazar,
Brzmiały ich imiona.
Cenne dary nieśli Panu,
Na własnych ramionach.
Betlejemska gwiazda drogę,
Prosto im znaczyła,
I choć droga trudną była,
Mędrców nie strudziła.
Odnaleźli starą szopę,
Daleko za miastem,
Którą gwiazda oświetliła,
Swoim jasnym blaskiem.
Najpierw pokłon Mu oddali,
W wielkim namaszczeniu,
Złoto, mirrę i kadzidło,
Zostawiwszy w cieniu.

Odnajdując Pana świata,
W ubogim posłaniu,
Heroldowi nie zdradzili,
Nic o tym mieszkaniu.
Ominęli pałac króla,
Bocznymi drogami,
Lecz wieść owa popłynęła,
Boskimi ścieżkami.

Które trzy korony
są jednakowe

Na Prawach Rękopisu

Odnajdź 10 zmian
Mirra
Słowo mirra pochodzi z arabskiego „murr”, które oznacza w
dosłownym tłumaczeniu „coś, co było gorzkie”. Jest to wonna
żywica otrzymywana z balsamowców które rosną głównie w
Etiopii, Somalii, Jemenie i Arabii.
Mirrę często wykorzystywano w starożytnej medycynie.
Chińczycy używali jej do leczenia artretyzmu czy nadciśnienia
krwi. Na Zachodzie natomiast była składnikiem past do zębów,
gdyż uważano, że chroni przed chorobami dziąseł i przynosi
ukojenie osobom cierpiącym na bóle zębów.
Starożytni Egipcjanie używali mirry do wytwarzania olejków
wykorzystywanych przy balsamowaniu ciał. Składnik ten był
ważnym elementem religijnych rytuałów przejścia duszy na
„tamten świat”. Stąd niektórzy uważają, że w Biblii
symbolizowała ona zapowiedź śmierci Chrystusa.
Kadzidło

Ze względu na przyjemny cytrusowy aromat kadzidło często
można go znaleźć w wielu perfumach. Używano go również w
medycynie, głównie w aromaterapii.
W starożytności żywica ta była bardzo sennym surowcem.
Drzewa Boswellia sacra były traktowane niemal jak dar od
niebios. Herodot pisał o nich, że strzegą ich latające węże.
Dlatego też uważa się, że kadzidło mogło symbolizować boską
naturę Jezusa.
Złoto
Złoto jest najmniej tajemniczym z wszystkich darów
ofiarowanych Chrystusowi. Podobnie jak obecnie, również w
dawnych czasach było jednym z
najcenniejszych kruszców na
świecie. Dwory zawsze ociekały
złotem, stąd uznaje się je za
symbol królewskiego
pochodzenia. Surowiec ten
został podarowany Jezusowi,
aby podkreślić, że jest on
władcą świata.
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