
 

 

 

 
 

 

 
 
 
Jednym ze znanych nam wszystkich świąt jest obchodzone co roku w kościele katolickim 
6 stycznia święto Trzech Króli. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jest to potoczna nazwa 
chrześcijańskiej uroczystości Objawienia Pańskiego, która ma uczcić objawienie się 
Boga człowiekowi, obecność Boga w historii człowieka, a także uzdolnienie człowieka do 
rozumowego poznania Boga. Symbolami święta są trzy wydarzenia opisane w Ewangelii 
Mateusza, w których Bóg w szczególny sposób objawił się światu w Chrystusie:  przybycie 
Mędrców ze Wschodu do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi, chrzest Chrystusa  
w Jordanie oraz cud przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej.  
 
Trzech Króli to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Jest to święto 
nakazane. Oznacza to, że w tym dniu katolicy mają obowiązek wziąć udział w mszy 
świętej. W powojennej Polsce  6 stycznia był  dniem wolnym od pracy do 16 listopada 
1960 roku. Zostało zniesione ustawą Sejmu PRL za rządów Władysława Gomułki. 
Dopiero od 2011 roku dzień święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od 
pracy.  
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ŚWIĘTO  TRZECH  KRÓLI 
 

 

     Kontrowersje historyków wzbudzają same postaci 
trzech króli. Otóż w Biblii nie ma mowy o królach 
– wspomina ona o magach, nie podając przy tym 
ich liczby. Należy tu wspomnieć, że słowo „mag” 
miało niegdyś trochę inne znaczenie niż dziś. 
Biblijny lub średniowieczny mag był osobą 
uczoną. W czasach spisywania Ewangelii magami 
powszechnie nazywano uczonych i kapłanów 
wschodnich kultów i religii.  
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We wczesnych przedstawieniach sceny ze składaniem darów liczba magów-uczonych 
waha się od dwóch do dwunastu. Biblia przekazuje tylko informację o darach, jakie 
otrzymał Jezus – mirrze, złocie i kadzidle. Stąd w tradycji przyjęło się, że składających 
dary było trzech. Ich imiona – Kacper, Melchior i Baltazar – pojawiły się dopiero w VIII 
wieku n.e. Jeszcze później zapanował pogląd, że odwiedzający byli królami.  

Do dziś, na pamiątkę darów, jakie królowie mieli przynieść Jezusowi, kadzidło i kredę 
święci się w kościele. Wierni zabierają je do domów, a na drzwiach wypisują litery 
K+M+B (inicjały trzech mędrców) i aktualny rok. Zwyczaj ten upowszechnił się w XVIII 
wieku. Po łacinie skrót odczytywany jest jako błogosławieństwo – Christus Mansionem 
Benedicat, czyli „Chryste błogosław temu domowi”. 

6 stycznia organizuje się obecnie orszaki trzech królów — uliczne pochody, jasełka, 
połączone ze wspólnym kolędowaniem. W Szczecinie także, po przerwie spowodowanej 
pandemią, w czwartek 6 stycznia br. w Święto Objawienia Pańskiego już po raz kolejny 
ulicami miasta przeszedł korowód kolędników. Może ktoś z Was również brał w nim 
udział? 

          

Dla czytelnika z V wieku n.e. wymowa scenki,  
w którym magowie przynoszą dary małemu Jezusowi, 
była dość jasna: przedstawiciele innych wyznań, ludzi  
z różnych warstw społecznych i narodów uznawali 
wyższość Jezusa. Stąd późniejsze przedstawienie 
Mędrców (do dziś obecne w kulturze) jako trzech osób, 
z których jedna jest czarnoskóra, druga młoda, a trzecia 
starsza. 
 

Mądrość magów kontrastuje tu ze ślepotą króla Żydów - 
Heroda, który nie potrafił odnaleźć Mesjasza.  

 

 



 

Tajemnice przesypując w sobie 
Jak w zamkniętej kadzi ziarno, 
Jechali Trzej Królowie 
Przez ziemię rudą i skwarną… 

 
                 Jan Twardowski, Wiersz dla dzieci o mędrcach 

 

 

Z pozdrowieniami  

Ewa Gawęcka 

W tekście wykorzystano fragmenty materiałów  dostępnych na stronach: 
https://muzhp.pl/pl/c/1641/swieto-trzech-kroli 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pańskie 
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