
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI 

Należy przygotować stolik nakryty białym obrysem, na którym ustawiony jest żłóbek lub krzyż,  poświęcona 

kreda i kadzidło, świeca, zapałki oraz naczynie, w którym spalimy gadzidło. 

Gromadzimy się całą rodziną wokół przygotowanego stołu. 

Wyznaczona osoba zapala świecę,  

wypowiadając słowa: Światło Chrystusa 

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. 

Ojciec Rodziny czyta: 

W dzisiejszym dniu obchodzimy Święto Objawienia Pańskiego, czcimy objawienie się Boga w 

widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi 

wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie 

Galilejskiej. 

Wsłuchajmy się w słowa ewangeli według św. Mateusza: 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu 

przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem 

Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich 

arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z 

ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas 

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie 

o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś 

wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała 

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. 

A 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. 

chwila ciszy 

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Złoto - oznacza godność królewską Chrystusa. 

Mirra  - naturę ludzką, a kadziło boskość Jezusa naszego Zbawiciela. Zapalamy kadzidło, aby 

nasz dom wypełniła obecność Boga.  



Zapalenie kadzidła. Następuje modlitwa. 

Wybrana osoba czyta: 

Panie dziękujęmy Tobie, za wszelkie łaski jakimi nas obdarzasz oraz za Twoją nieustanną 

opiekę nad nami. 

Wszyscy odpowiadają: Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem. 

Panie powieżamy Tobie, naszą rodzinę, abyśmy troszczyli się o siebie, umieli sobie przebaczać 

i okazywać sobie miłość. 

Wszyscy odpowiadają: Bądź dla nas, Panie, światłem i zbawieniem. 

Panie prosimy przyjmij do życia wiecznego naszysz bliskich zmarłych: można podać imiona. 

Wszyscy: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 

Ojciec bierze kredę i śpiewając kolędę idziemy do drzwi wejściowych domu. 

Śpiew:  

1. Mędrcy świata Monarchowie, 

Gdzie śpiesznie dążycie? 

Powiedzcież nam, Trzej Królowie, 

Chcecie widzieć Dziecię? 

Ono w żłobie, nie ma tronu, 

I berła nie dzierży, 

A proroctwo Jego zgonu, 

Już się w świecie szerzy. 

 

2. Mędrcy świata, złość okrutna, 

Dziecię prześladuje. 

Wieść okropna, wieść to smutna, 

Herod spisek knuje: 

Nic monarchów nie odstrasza, 

Do Betlejem śpieszą, 

Gwiazda Zbawcę im ogłasza, 

Nadzieją się cieszą. 

Ojciec poświęcona kredą na zewnętrznej stronie drzwi pisze: 

K + M + B  2021              lub         C + M + B  2021 

Wypowiadając słowa:  Boże błogosław ten dom. 

Wszyscy odpowiadają: Amen. 

Kończymy śpiewem kolędy: 

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

do Jezusa i Panienki, 

Powitajmy Maleńkiego  

i Maryję Matkę Jego. 

 

2. Witaj, Jezu ukochany,  

od Patriarchów czekany 

Od Proroków ogłoszony,  

od narodów upragniony.

 


