
Intencje Mszalne: II. Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03. stycznia 2021 r. 

Poniedziałek 

4. stycznia 
 

1 J 3,7-10; 

 J 1,35-42 

8.00 † Ryszard, Stanisław, Marianna i Bogdan Wiśniewscy – od rodziny Przybylińskich 

8.00 † Roman Piotrowski – od żony 

17.00 † Bogusława Szajer – od męża 

17.00 † Agnieszka Zybała – od córki Ewy z mężem i dziećmi 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian; 

† Marianna Świerska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

5. stycznia 
 

1 J 3,11-21; 
 J 1,43-51 

8.00 † Jadwiga Sobczak – 24. rocznica śmierci 

18.00 † Irena Lewandowska – od syna Wiesława z żoną 

18.00 † Tomasz Mielcarek – od cioci Ireny z rodziną 

18.00 † Zefiryna Orczyk – od rodziny Filipkowskich z Pomian 

18.00 † Emilia Fiutak – od córki Ewy z rodziną 

Środa 

6. stycznia 
 

Uroczystość 

Objawienia 

Pańskiego 
 

Iz 60,1-6;  

Ef 3,2-3a.5-6;  
Mt 2,1-12 

8.00 † Zygmunt Nalewaj – od Joanny Wojtyniak ze Szkocji z mężem i synem 

9.30 † Paweł Kołodziejczak – 6. rocznica śmierci – od rodziny 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla syna Jacka z okazji urodzin 

11.00 † Bogna Ziółkowska – od siostry Brygidy z rodziną 

11.00 † Stanisław Łojko 

12.30 † Wanda i Józef Mozgowiec; † Natalia i Władysław Małek 

17.00 † Henryk Kaczmarek – 7. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

Czwartek 

7. stycznia 
 

1 J 3,22–4,6;  

Mt 4,12-17.23-
25 

8.00 † Eugenia Kopeć – od Bożeny 

17.00 † Irena Balcerak – od rodziny Skwarów 

18.00 † Michał Banaszak – od Joli Smaruj i Mieczysława 

18.00 † Krystyna Wabich – od siostrzeńca Andrzeja z rodziną 

18.00 † Tadeusz Andrzejewski – od Teresy i Józefa Brzostek 

Piątek 

8. stycznia 
 

1 J 4,7-10;  

Mk 6,34-44 

8.00 † Tadeusz Chęsy – od Wandy i Wiesława Rychlewskich z dziećmi 

17.00 † Stanisława Szukalska – od siostry Genowefy z rodziną 

18.00 † Bonifacy Meller – od współpracowników Działu Margarynowni ZT Kruszwica 

18.00 † Konrad Katulski – od Wacława Kośki z rodziną 

18.00 † Daniel Pietrykowski – od Jolanty Cylka 

Sobota  

9. stycznia 
 

1 J 4,11-18;  

Mk 6,45-52 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej oraz zdrowie dla Marianny Mruczyk z okazji 93. rocznicy urodzin  

18.00 † Małgorzata Maciejewska – od sąsiadów z ul. Łokietka 6, III. klatka 

18.00 † Marianna Rybska – 22. rocznica śmierci; † Stanisław i Bogdan Rybscy 

18.00 † Krystyna Wabich – od syna 

18.00 † Rafał Kaliński – od siostry Celiny z rodziną 

Niedziela 

10. stycznia 
 

Święto 

Chrztu 

Pańskiego 
 

Iz 55,1-11;  

1 J 5,1-9;  
Mk 1,7-11 

8.00 † Karol Nowakowski – od mamy 

9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Genowefa Szych oraz zmarli z rodziny Szych – od męża 

11.00 † Cecylia Skarupińska – od syna Tomka z rodziną 

11.00 † Leszek Muszynkiewicz – 3. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

12.30 † Helena i Kazimierz Sarkowicz 

12.30 
† Franciszka i Jan Lewandowscy; † Wiktoria, Stefan, Jadwiga i Czesław 

Dominiczak 

17.00 † Helena Wiśniewska – od syna Ryszarda z rodziną 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 
REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ!!! 

Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. 

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę 
Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha 

ul. Jagiellońska 22, 88-100 Inowrocław; 

tel. +48 52 357 45 34; www.swietyduch.pl 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim: 03. stycznia 2021 r. 

1. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy 

się modlić za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian. 

Imiona i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można 

składać przede Mszą do koszyczka wystawionego pod chórem. 

2. W środę 6. stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana 

popularnie Świętem Trzech Króli. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i 

kadzidła. Pod chórem można nabywać poświęcone kredę i kadzidło. Ofiary z 

tacy przeznaczone są na pomoc dla polskich misjonarzy. Msze św. według 

porządku niedzielnego. Msza św. we wtorek, w Wigilię Uroczystość 

Objawienia Pańskiego, o godzinie 18.00. We wtorek nie ma Mszy św. o 

godzinie 17.00! 

3. W tym tygodniu I. wtorek oraz I. czwartek miesiąca. 

4. Przyszła niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończy 

okres Bożego Narodzenia. Chociaż tradycyjnie śpiewamy kolędy do 2. lutego, 

to jednak w tym czasie już w liturgii słowa będziemy słyszeli o publicznej 

działalności Chrystusa. 

5. Za tydzień - w drugą niedzielę miesiąca - zbiórka inwestycyjna na cele 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. Biblioteka Parafialna czynna będzie za tydzień po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Marię Bańkowską, Stefanię 

Turowską, Annę Polachowską, Mariannę Świerską, Ewę Zielińską, Grażynę 

Paternoga oraz Ryszarda Nawrockiego. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 
 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

Dni powszednie: poniedziałek, czwartek i piątek: 8.00, 17.00 i 18.00; 

wtorek i sobota: 8.00 i 18.00. 

Niedziele i Trzech Króli: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; sobota: 11.00-12.00 

– wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

Numer konta parafii: 05 1240 1196 1111 0010 6494 1416 
Tytuł wpłaty: darowizna na cele kultu religijnego parafii. Bóg zapłać za wszelką pomoc! 

http://www.swietyduch.pl/


W ostatnich latach pojawiła się dyskusja, 

jaki zapis stosować na drzwiach poświęconą 

kredą w Uroczystość Objawienia Pańskiego 

(Trzech Króli): K+M+B+2021 czy 

C+M+B+2021? Strony owego sporu licytują 

się na argumenty zapominając nieco o istocie tej Uroczystości – wyznaniu 

wiary pogańskich narodów i publicznej deklaracji wiary w Chrystusa. 

„I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym 

będą go spożywać” – czytamy w Księdze Wyjścia (Wj 12,7). „Krew posłuży 

wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, 

przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał 

ziemię egipską” (Wj 12,13). Te fragmenty z Księgi Wyjścia słyszymy 

rokrocznie w noc Wigilii Paschalnej. W Bożym zaleceniu oznaczenia drzwi 

krwią baranka możemy dopatrywać się pewnego praźródła obrzędu, którego 

dokonujemy w uroczystość Epifanii (Objawienia Pańskiego), zwanej również 

świętem Trzech Króli. 

Co oznaczają jednak litery, którymi znaczymy drzwi naszych domów? Od 

dzieciństwa jesteśmy przekonani, że królów przybyłych ze wschodu do 

nowonarodzonego Dzieciątka Jezus było trzech, a imiona ich brzmią: Kacper, 

Melchior i Baltazar. W rzeczywistości w Ewangelii według św. Mateusza nie 

poznajemy ich imion, nie wiemy również ilu ich było. Imiona Kacper, 

Melchior i Baltazar pochodzą z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia 

chrześcijaństwa. 

Sami „królowie” w Ewangelii określeni są greckim słowem magoi, czyli 

magowie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ewangeliczni Magowie byli 

również monarchami, gdyż magowie na wschodzie byli szczepem, swoistą 

kastą, poświęcającą się sprawom kultu, jak również uchodzili za najwyższy 

autorytet w sprawach wyjaśnień zjawisk astrologicznych. 

Magowie kierowani tajemniczą gwiazdą przywędrowali za nią aż do 

Palestyny, a wreszcie dotarli do Betlejem. Możemy sobie jedynie wyobrazić 

ich zdziwienie, gdy oczekiwanym Mesjaszem okazał się być urodzony w 

skrajnej biedzie Jezus. Uznając jednak Jego nadzwyczajną tożsamość złożyli 

Mu zgodnie ze wschodnim ceremoniałem: złoto, kadzidło i mirrę. I właśnie od 

tych trzech darów wzięła się liczba „trzech” króli. 

Dlaczego uroczystość Epifanii powinna być dla nas tak ważna? Wszak 

właśnie od tych Magów my wszyscy jesteśmy. Jako potomkowie ludów 

pogańskich dziękujemy w ten dzień Stwórcy za to, że objawił się również 

narodom pogańskim, że również my możemy korzystać z darów zbawienia. 

 

 

Na znak przynależności do Chrystusa i publicznego wyznania swej 

katolickiej wiary od wieków w uroczystość Epifanii praktykuje się zwyczaj 

naznaczenia poświęconą kredą drzwi swoich domostw. Jakie litery jednak 

piszemy i co one oznaczają? 

Według najstarszej tradycji pisano słowa: „Christus mansionem benedicat” 

(„Niech Chrystus błogosławi dom”), których skrót stanowią litery „CMB”. 

Natomiast przed Soborem Watykańskim II (1963-1965) w obrzędach 

błogosławieństwa kredy czytamy: „(…) aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą 

na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i 

Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i 

opiekę dla duszy”. Na tej podstawie stosowano zapis: „KMB”. W obecnej 

modlitwie w obrzędzie błogosławieństwa kredy i kadzidła nie ma 

bezpośrednio mowy, jakie litery należy zapisywać. Czytamy jedynie: 

„Pobłogosław † tę kredę dla oznaczenia drzwi naszych mieszkań, w których 

przyjęliśmy światło Twojego objawienia”. 

Podsumowując, nie można z całą pewnością twierdzić, że jeden zapis jest 

prawidłowy a drugi nie. Pozostaje to w gestii każdego katolika. Zapis: 

„K+M+B+2021” wyraża hołd ponad tysiącletniej tradycji Kościoła nadającej 

imiona magom, mędrcom, czy królom (nieważne, jak ich określimy), którzy 

oddali hołd Chrystusowi. „C+M+B+2021” będzie to prośba o szczególne Boże 

błogosławieństwo naszych domów czy mieszkań. „+” między literami to nie 

są „plusiki” lecz krzyże, znak naszego zbawienia. 

I jeden i drugi zapis oznacza przywiązanie do katolickiej wiary i jest to 

odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: „Do każdego więc, kto się przyzna do 

Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” 

(Mt 10,32). 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA STYCZEŃ 2021 R. 
 
 

TAJEMNICE BOLESNE - intencja powszechna: 

Módlmy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 

TAJEMNICE RADOSNE - papieska intencja ewangelizacyjna: 

Braterstwo ludzkie: Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w 

pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za 

siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 

TAJEMNICE CHWALEBNE - Intencja krajowa: 
Módlmy się, aby życie Maryi było dla nas wzorem macierzyństwa i wiary. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA - Intencja parafialna: 

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii. 


