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1. Dzisiaj zapraszamy na godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Codziennie modlimy się na Różańcu o godz. 1730 w in-
tencji ustania pandemii. 

2. Również dzisiaj zmiana Róż różańcowych.
3. W środę uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. Trzech Kró-

li. Msze Święte jak w każdą niedzielę. W tym dniu przypada-
ją kolejne rocznice konsekracji naszych biskupów: 36  ks.  Bpa 
Kazimierza Górnego oraz 33 ks. Bpa Edwarda Białogłowskie-
go. Polecajmy ich w  naszych modlitwach. Dzisiaj tradycyjnie 
poświęcenie kadzidła i  kredy, które będzie można odebrać 
w przedsionku kościoła i w zakrystii za dobrowolną ofiarę. Sta-
ropolskim zwyczajem piszemy na  drzwiach naszych domów 
i  mieszkań C+M+B 2021, co oznacza: „Christus Mansionem 
Benedicat (Niech Chrystus mieszkanie błogosławi). Dzisiaj ob-
chodzimy Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Pamiętajmy w mo-
dlitwach o  dzieciach z  krajów misyjnych, wszystkich potrze-
bujących, a także o wszystkich misjonarzach, którzy w sposób 
szczególny są zaangażowani w dzieło misyjne. Składka z Trzech 
Króli przeznaczona jest na cele misyjne.

4. W środę przed Mszą św. wieczorną Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, zachęcamy do składania próśb. W czwar-
tek – I czwartek miesiąca i Nabożeństwo o powołania kapłań-
skie i zakonne. W piątek – Nabożeństwo do św. Gemmy. 

5. Serdecznie zapraszamy na  koncert kolęd, który odbędzie się 
w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 1800. Wystąpi nasz 
parafialny zespół „Abeamus”.

6. Przypominamy, że przy głównym wejściu umieszczona zosta-
ła bezdotykowa kropielnica. Wystarczy tylko podłożyć rękę 
pod kranik i poczekać aż czujnik zmieni się na kolor zielony.

7. Kancelaria parafialna ze względu na pandemię w tym tygodniu 
będzie nieczynna. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na nu-
mer parafialny podany w gablocie, w gazetce, a także na stronie 
internetowej naszej Parafii. 

8. Na stoliku są wyłożone kalendarze parafialne na Nowy Rok. 
Zawierają one zdjęcia z naszego kościoła wraz z opisanymi wy-
darzeniami liturgicznymi na każdy miesiąc. Można złożyć do-
browolną ofiarę do puszki na gazety.

9. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 8, klatka 7 i 8 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz 
parafian z ul. Mikołajczyka 8, klatka 9 i 10. Dziękujemy również 
za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofia-
romat, na tacę on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka 
na WSD, za tydzień na cele parafialne.

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i gazetki parafialnej.
11. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błog. Bożego, opie-

ki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia w Nowym Roku.
12. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Edward Hu-

lak, + Józefa Krużel, + Andrzej Gałązka, + Piotr Bargłowicz. Do-
bry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3.01.2021

Trzej królowie przynieśli Jezusowi zło-
to, kadzidło i mirrę. Znamy znaczenie tych 
darów, nieco mniej jesteśmy świadomi ich 
wpływu na  naszą modlitwę. Złoto oznacza 
Króla, kadzidło oddaje chwałę Bogu, mirra 
zapowiada Jego śmierć. Dary, które przynie-
śli Jezusowi Trzej Królowie symbolizują to, 
co jest fundamentem każdej modlitwy.

Modlitwa jest królewska – Sławi wiel-
kość Boga, który jest naszym Królem. Sta-
je się uwielbieniem, oddawaniem chwały 
– tym, co nazywamy również „doksologią” 
(znajdująca się na końcu każdego psalmu in-
wokacja: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu”). Modlitwa, czy to osobista, czy 
liturgiczna, nie może pominąć doksologii. 

Modlitwa przesuwa środek ciężkości, zapra-
sza nas do tego, by zająć się raczej Bogiem 
niż samym sobą. A  wiemy dobrze, że, gdy 
tylko zaczynamy się zajmować Nim, zmie-
niamy się na lepsze.

Modlitwa jest kadzidłem – Kadzidło to 
zapach, który spala się, wznosząc ku niebu. 
Nasza modlitwa staje się wieczornym błaga-
niem i, choć ulatuje z dymem, płynie prosto 
do nieba, rozsiewając miłą woń. Tak, mo-
dlitwa jest dymem: jest działaniem nieod-
płatnym, nieproduktywnym, które nie służy 
niczemu innemu, jak tylko temu, by kochać. 
Jest więc nieodzowna.

Obyśmy w  końcu przestali udawać, 
że czas poświęcony na modlitwę jest czasem, 
który moglibyśmy poświęcić trosce o bliźnie-
go! Nikt, choćby najbardziej aktywna osoba 
konsekrowana, nie spędza całego dnia, od-
dając się bliźniemu. Wręcz przeciwnie, taka 
osoba modli się najwięcej. Modlitwa jednak 
rzeczywiście odbiera nam cenne chwile sku-
pienia na  samym sobie, chwile, w  których 
doświadczamy lekkości życia i  nieznośnej 
ciężkości bytu.

Modlitwa jest jak mirra – Modlitwa nie 
jest rozrywką, niewinnym zajęciem, niean-
gażującą czynnością. Ktokolwiek wejdzie 
na drogę modlitwy, musi przejść przez pew-
ną śmierć: śmierć starego człowieka, umie-
ranie dla samego siebie, umieranie tego, kto 
nie stawia Boga na pierwszym miejscu. Mo-
dlitwa nie zadowala się kontemplacją Pasji 
Chrystusa. Prowadzi nas do jej przeżywania.

Jaką modlitwę ofiarować Bogu? W za-
leżności od dnia, ofiarujemy Mu ten lub inny 
dar: złoto, kadzidło lub mirrę. A tak napraw-
dę ten, kto się modli, każdego dnia przynosi 
trochę każdego z  tych darów. Trzej Królo-
wie to chrześcijańska dusza, która adoruje 
Dzieciątko. Chrześcijańska adoracja nie jest 
zwykłym obowiązkiem, kultem wynikają-
cym z religii. Przypomina nam ona o krzyżu 
Chrystusa. Co wyjaśnia pośpiech, z  jakim 
przybyli mędrcy po to właśnie, by adorować. 
Wyjaśnia też istnienie wszystkich herodów 
tego świata, których czasami przypominamy 
lub przed którymi zmuszeni jesteśmy ucie-
kać, obierając inną drogę powrotną.
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Niedziela: 03.01
  7.00 1) + Anna Salwa od sąsiadów
  8.30 1) + Maria Kloc – greg.
 2) O zdrowie Boże błog. dla Róży I i opiekę Matki Bożej 
10.00 1) O Boże błog. łaskę zdrowia dla mieszkańców  

z ul. Mikołajczyka 1, kl. II
11.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Stanisławy Szafar
12.45 1) + Kazimierz i Władysław Walczyk
18.00 1) Msza Św. błagalna w int. dzieci i młodzieży, prosząc o dar 

wiary i przemianę serc o życie w łączności z Bogiem.
Poniedziałek: 04.01
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od załogi sklepu „Społem”
 2) + Tadeusz Sakowski od koleżanek i kolegów XII Wydziału 

Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie

18.00 1) + Maria Kloc - greg
 2) O zdrowie i Boże błog. dla Konrady i córki Aldony 
Wtorek: 05.01
  6.30 1) + Maria Kloc - greg
 2) + Dorota Podlesiecka – od Anny i Janusza Ząbek
18.00 1) O błog. Boże opiekę Maryi dla ks. Marcina z okazji  

40 rocz. ur. – od rodziców
 2) + Tadeusz Sakowski – od koleżanek i kolegów XII 

Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie

Środa: 06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego
  7.00 1) + Iwona Zan – o pokój wieczny przy Bogu
  8.30 1) + Maria Kloc – greg.
10.00 1) + Irena i Wojciech oraz zmarli z rodzin: Bosrowskich, 

Berezów, Sokołowskich, Okolskich.
11.30 1) O błog. Boże opiekę MN oraz żywą wiarę dary Ducha 

Świętego dla Mateusza, Pauliny, Łukasza, Dominika.
12.45 1) + Kazimierz Rusin – 5 rocz. śmierci
18.00 1) + Dorota Podlesiecka – od kuzynki Magdaleny z rodziną 

Czwartek: 07.01 
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Alicji i Edwarda Surowiec
 2) + Tadeusz Sakowski – od koleżanek i kolegów XII 

Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie 

18.00 1) + Marian Pruchnik od koleżanek i kolegów córki Doroty 
z I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie

 2) + Maria Kloc – greg
 3) + Stanisław, Michalina, Jan, Ludwik, Janina
Piątek: 08.01 
  6.30 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Anna Kloc – od rodziny Kloców i Klimków
18.00 1) + Tadeusz Sakowski – od koleżanek i kolegów XII 

Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie

 2) + Maria Kloc – greg
 3) Dziękczynna za szczęśliwą operację Bronisławy i dalszą 

Bożą opiekę. 
Sobota: 09.01 
  7.00 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
 2) + Tadeusz Sakowski - od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie
 3) + Anna Kloc – od Krystyny Bereś z rodziną
18.00 1) + Maria Kloc - greg
 1) + Stanisław Kopacz – od sąsiadów
Niedziela: 10.01
  7.00 1) + Urszula Przybyła w 6 rocz. śmierci o pokój wieczny 

w Bogu
  8.30 1) + Andrzej Kalemba w 2 rocz. śmierci.
10.00 1) + Maria Kloc - greg
11.30 1) Dziękczynna za 5 lat życia z prośbą o Boże błog. i opiekę 

MB dla Łucji Miller
12.45 1) + Dorota Podlesiecka – od Miejskiego Zarządu Dróg 

w Rzeszowie
18.00 1) + Józefa Król od rodz. Pietraszków.

intencje mszalne
3.01.2021 – 10.01.2021 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana jako Trzech Króli, to 
chrześcijańskie święto obchodzone już od III wieku pod nazwą Epi-
fanii. Tego dnia tradycyjnie okadzamy nasze mieszkania i oznaczamy 
drzwi na  znak przyjęcia Chrystusa do naszego domu. Jednak dla-
czego jedni umieszczają na swoich drzwiach litery K+M+B, inni zaś 
C+M+B? Co dokładnie oznaczają te skróty?

Umieszczany u nas najczęściej napis K+M+B 2021 odnosi się do 
imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać po-
kłon nowo narodzonemu Jezusowi. Jest to powszechnie przyjęty i po-
prawny zapis, jednak stoi za nim dość powierzchowna interpretacja.

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy ozna-
czać napisem C+M+B, a do liter dopisać datę bieżącego roku: C+M+B 
2021. W niektórych krajach skrót umieszcza się pomiędzy liczbami 
oznaczającymi rok: 20+C+M+B+21.

C+M+B to skrót pochodzący od łacińskiej sentencji Christus 
Mansionem Benedicat, która oznacza „(Niech) Chrystus mieszkanie 
błogosławi”. Choć św. Augustyn podaje jeszcze jedną interpretację: 
Christus Multorum Benefaktor – „Chrystus dobroczyńcą wielu”.

Łacińskie słowo mansio oznacza dom nie tylko w sensie samego 
zamieszkania, ale miejsce, w którym się pozostaje, czuje się osłonię-
tym, otulonym, miejsce życia i tworzenia wspólnoty. Dlatego zgodnie 

z tradycją drzwi oznacza ojciec rodziny w obecności wszystkich do-
mowników, wypowiadając słowa modlitwy:
Panie Jezu Chryste, którego Trzej Mędrcy
jako Dziecię znaleźli w domu i złożyli Mu hołd,
który wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i świętego Józefa,
uświęć i nasz dom swoją obecnością.
Niech panuje w nim Twoja miłość, dobroć i czystość.
Niech wszyscy tworzymy domowy Kościół,
który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i chwałę.
Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego sanktuarium,
przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać,
że jesteśmy domowym Kościołem
i za gwiazdą wiary chcemy iść na spotkanie z Tobą,
do domu naszego wspólnego Ojca,
z którym w jedności Ducha Świętego
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen*

Ta wymowna modlitwa pokazuje, że nie warto rezygnować z za-
pisu – którykolwiek on będzie – poprzez który zapraszamy Chrystu-
sa do naszego domu i prosimy o to, aby uświęcił nasze życie swoją 
obecnością.

Źródło: https://pl.aleteia.org

k+m+b czy c+m+b? jak pOprawnie Oznaczyć Drzwi?


