
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata: 26 listopada – 02 grudnia 2018 roku 
 

 Poniedziałek 

26 listopada 

 

Ap 14,1-3.4b-5;  

Łk 21,1-4 

8.00 † Barbara Krukowska – od sąsiadów z ul. Łokietka 9, V klatka 

17.00 † Kazimierz Szymanowski -  od Wojciecha Zaleśkiewicza z rodziną 

17.00 † Szymon Kozłowski – od przyjaciół z zakładów tłuszczowych w Kruszwicy 

18.00 † Stanisław Mikołajczyk – 7. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 
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 † Halina Szczeszak – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Wiesława Bębnista, † Edward Bierła, † Jerzy Niedźwiecki, † Dominik Hillenberg, 

† Andrzej Włodarczyk, † Paweł Michalak, † Jerzy Małowiejski, † Kazimiera 

Frankowska,  † Teresa Szewczyk, † Bernard Rezler, † Waldemar Baryła, † Maria 

Urbańska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

27 listopada 
 

Ap 14,14-20; 

 Łk 21,5-11 

8.00 † Grażyna Plewa – od rodziny Majewskich 

17.00 † Zygmunt Kwiatkowski – od wnuka Radosława z rodziną 

17.00 † Marianna Tabaczyńska – od wnuczki Magdaleny 

18.00 † Wioletta Wojciechowska – 3. rocznica śmierci – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Wiesława Bębnista - od Jacka z żona 

Środa 

28 listopada 
 

Ap 15,1-4; 
 Łk 21,12-19 

8.00 † Tadeusz Szustka – od sąsiadów Giemziaków i Wojtyniaków 

17.00 † Stefan Ziółkowski – od chrześniaczki Agnieszki z mężem i bratowej Genowefy 

17.00 † Stefania Wilińska – od rodziny Kłobuchowskich 

18.00 † Maria Rozpłochowska – od syna Jarosława i wnuka Remigiusza 

18.00 † Edmund Bierła – od córki z mężem 

Czwartek 

29 listopada 
 

Ap 18,1-2. 
21-23;19,1-3. 

9a; Łk 21,20-28 

8.00 † Zbigniew Lewandowski – od teścia Mieczysława z rodziną 

17.00 † Edmund Bierła – od bratanka Zbigniewa z rodziną 

17.00 † Helena Błaszak, Czesław Gralak, Bronisława Górska  

18.00 † Ewa Muszynkiewicz – 2. rocznica śmierci – od mamy i rodzeństwa 

18.00 † Ryszard Malicki – od żony z dziećmi 

 Piątek 

30 listopada 
 

Św. Andrzeja 
 

Iz 49,1-6;  
lub Rz 10,9-18;  

Mt 4,18-22 

8.00 † Teresa Różańska – 24. rocznica śmierci – od dzieci 

17.00 † Leszek Nowakowski – od szwagierki Barbary 

17.00 † Genowefa Płocek – od chrześniaka Marka Rudeckiego z rodziną 

18.00 † Kazimierz Witkowski – 2. rocznica śmierci – od żony i syna z rodziną 

18.00 † Henryk Radwański – od żony 

Sobota 

1 grudnia 
 

Ap 22,1-7; 

 Łk 21,34-36 

8.00 † Maria Rozpłochowska – od rodziny Stepów 

18.00 † Lucjan Małetka – 16. rocznica śmierci – od córek z dziećmi 

18.00 † Genowefa Cilska oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Sylwia Pawlak – od mamy Barbary 

 Niedziela 

2 grudnia 
 

I. Niedziela 

Adwentu 
 

Jr 33,14-16;  
1 Tes 3,12–4,2; 

 Łk 21,25-28.34-36 

 8.00 † Janusz i Stefania Kopeć oraz zmarli z rodziny 

9.30 † Henryk Szewczyk – 10. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

11.00 † Jadwiga Ligocka – 3. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

11.00 † Helena Znamirowska – od wnuka Krzysztofa z rodziną 

12.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie dla Wandy i Czesława 

17.00 † Jan Ładziński  

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 
 

 

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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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
  

INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA  MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 ROKU 

TAJEMNICE CHWALEBNE  

Intencja ogólna:  

Aby rodzice podejmowali szczerą troskę 

o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci. 
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

Papieska intencja ewangelizacyjna: 

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć 

język właściwy dla dzisiejszych czasów, 

właściwy dla dialogu z kulturami. 

TAJEMNICE BOLESNE 

Intencja krajowa: 

O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała 

krajem katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie. 

TAJEMNICE RADOSNE 

Intencja parafialna: 

O dobre wykorzystanie czasu Adwentu 

w przygotowaniu się na przyjście Pana. 
 

MSZE ŚW. 
Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; soboty: 8.00 i 18.00. 

Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 18.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim). 

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

 

http://www.swietyduch.pl/
http://www.parafiaostrog.pl/photos/1509746802roze-.jpg
http://www.parafiaostrog.pl/photos/1509746802roze-.jpg


ADWENT - HISTORIA I ZNACZENIE 
 

W przyszłą niedzielę pierwszą Adwentu, rozpoczniemy nowy rok 

liturgiczny. Rok kościelny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, chociaż 

liczy tyle samo dni i tygodni (52). Rozpoczyna się pierwszą niedzielą 

Adwentu (koniec listopada lub początek grudnia), a kończy się Uroczystością 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Rok kościelny ma własną strukturę, 

podziały i święta. W ciągu rocznego cyklu Kościół wspomina całe życie 

Chrystusa - od momentu Wcielenia, przez Zesłanie Ducha Świętego, po 

oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu czasów. 

Adwent obejmuje cztery kolejne niedziele adwentowe, których liczba 

nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędrówki 

Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. Samo słowo „Adwent” jest 

łacińskim tłumaczeniem greckich słów: epifaneia i parusia. Termin ten w 

chrześcijaństwie stał się synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego 

Wcielenia (epifaneia), jak też powtórnego przyjścia w chwale (parusia).  

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego 

Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i 

przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. Adwent to czas radosnego 

oczekiwania na spotkanie z Jezusem. Jakkolwiek przygotowanie to polega na 

oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy kolor szat liturgicznych, to jednak 

pokuta związana jest z radością. Adwent przypomina nam, że całe nasze 

życie jest czekaniem. 

Adwent ubogacony jest nabożeństwem zwanym „roratami”. Roraty jest to 

Msza św. wotywna ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mszę tę można 

sprawować o różnej porze dnia, nie tylko o świcie. Roraty stanowią dla 

człowieka wierzącego wezwanie do czujności w oczekiwaniu na przyjście 

Zbawiciela i gotowości na sąd ostateczny. Nazwa „roraty” pochodzi od 

pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie 

Adwentu Rorate coeli de super... (Niebiosa rosę spuście nam z góry). 

Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zwyczaj zapalenia 

dodatkowej świecy tzw. roratki. Świeca ta przypomina nam postać Maryi, 

która jest dla nas przykładem gotowości na przyjście Mesjasza. 

W wielu kościołach umieszcza się także wieniec adwentowy. Na wieńcu 

umieszcza się cztery świece (symbol 4 niedziel adwentowych). Światło, 

zieleń i krąg posiadają swoja wymowę (światło, nadzieja, życie, Bóg). Całość 

wieńca jest symbolem wspólnoty oczekującej w miłości na przyjście Pana. W 

Wigilię Bożego Narodzenia 4 palące się świece oznaczają przyjście Jezusa, 

który jest światłością świata.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 25 listopada 2018 roku 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata  
 

1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest 

to ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Mszy św. o godzinie 9.30 wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, Litania do NSPJ i akt oddania. 

2. Dzieci przygotowujące się do I. Komunii św. otrzymają dzisiaj na Mszy św. o 

godzinie 11.00 Nowy Testament i poświęcone modlitewniki. Od tego dnia mają być 

dla nich pomocą w modlitwie i nasłuchiwaniu Pana Boga, który powinien królować 

w ich myśleniu i działaniu. 

3. Spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego w dzisiejszą niedzielę 25 listopada 

o godzinie 19.00 w kaplicy. Kolejne spotkanie w przyszłą niedzielę 02. grudnia o 

godzinie 19.00. 

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII. we wtorek 27 listopada 

o godzinie 18.45 w kaplicy. 

5. „Jak ocalić Adwent?” –  to temat spotkania „Teologia przy kawie”, na które 

zapraszamy młodzież w piątek o godzinie 19.00 na plebanii. 

6. Do chorych z posługą sakramentalną Kapłani udadzą się w sobotę 01. grudnia od 

godziny 8.00. Dodatkowe nawiedzenie chorych spoza stałej listy przed Bożym 

Narodzeniem będzie w sobotę 15 grudnia. 

7. Przyszła niedziela rozpoczyna Adwent, czas radosnego oczekiwania na Boże 

Narodzenie. Od przyszłej niedzieli będzie można w zakrystii lub w biurze 

parafialnym nabywać poświęcone opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom „Caritas”. 

8. Ojcowie Franciszkanie organizują pielgrzymkę do Włoch w dniach od 12 do 19 

marca 2019 r. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do ks. proboszcza naszej parafii do 

niedzieli 9 grudnia. 

9. Z naszej parafii pochodzi Siostra Róża – Dominikanka, która pracuje w  

Domu Pomocy Społecznej dla chłopców z różnymi niepełnosprawnościami w 

Broniszewicach niedaleko Pleszewa. Dom liczy 56 mieszkańców. Są to chłopcy w 

różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. 

Dom potrzebuje wsparcia, dlatego w kościele w przyszłą niedzielę będzie 

wystawiony kosz, do którego będzie można składać słodycze dla chłopców a także 

chemię do utrzymania czystości w domu. Złożone dary przekażemy Siostrom na św. 

Mikołaja. Siostry wyrażają wdzięczność za wszelką pomoc. Z pracą Sióstr oraz 

samym domem można zaznajomić się na stronie internetowej: 

http://broniszewice.dominikanki.pl 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Przewodniku Katolickim” jest 

dodatek: książeczka „5 minut z Bogiem”. W „Płomieniu Ducha na niedzielę” 

podane są intencje Żywego Różańca na grudzień. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Teresę Szewczyk, Kazimierę Frankowską, 

Aleksandrę Szczygielską, Waldemara Baryłę oraz Bernarda Rezlera. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 

http://broniszewice.dominikanki.pl/

