
II. Niedziela Adwentu: 09 – 16 grudnia 2018 roku 
 

Poniedziałek 

10 grudnia 
 

Iz 35,1-10; 

 Łk 5,17-26 

8.00 † Grażyna Plewa – od koleżanki Ireny z rodziną 

17.00 † Beata Wybrańska – od bratowej Izabeli z dziećmi 

17.00 † Mirosław Jóźwiak – od Krystyny Adamskiej z rodziną 

18.00 
† Zbigniew Popławski, † Wojciech Chubiński – od Zakładu Pogrzebowego 

P. Wójcika 

 

† Stefan Ziółkowski, † Maria Staszak, † Danuta Dziennik, † Jadwiga 

Rucińska, † Roman Dembowski, † Marian Kowalski, † Zofia Smokowska, 

† Zofia Wabiszewska, † Jerzy Bochat  – od Zakładu Pogrzebowego P. 

Matuszak 

† Lucyna Zarzeczna – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Bolesław Pijanowski – od sąsiadów 

† Teresa Szewczyk – od córki Barbary 

Wtorek 

11 grudnia 
 

Św. Damazego I 
 

Iz 40,1-11;  
Mt 18,12-14 

8.00 † Krystyna Ganc – od II. Róży Różańcowej  

17.00 † Leszek Nowakowski – od Teresy Szczutkowskiej z rodziną 

17.00 † Maria Rozpłochowska – od siostry Barbary z rodziną 

18.00 † Kazimierz Szymanowski – od rodziny Napierałów i Kamińskich 

18.00 Zmarli z rodziny Konik, Wymazałów i Frączków 

 

 

Środa 

12 grudnia 
 

NMP z Guadalupe 
 

Iz 40,25-31;  

Mt 11,28-30 

8.00 † Łucja Olszak i zmarli z rodziny 

17.00 † Edmund Bierła – od wnuka Grzegorza z żoną 

17.00 † Kazimierz Popiołek – od sąsiadów z ul. Łokietka 13, II klatka 

18.00 
† Henryk Radwański – od dyrekcji i pracowników Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Kruszwicy 

18.00 † Włodzimierz Piasecki – od rodziny Wesołowskich z Inowrocławia 

Czwartek 

13 grudnia 
 

Św. Łucji 
 

Iz 41,13-20;  

Mt 11,11-15 

8.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

17.00 † Edmund Bierła – od bratowej Teresy z synem Andrzejem 

17.00 † Jacek Wacławski – od syna z żoną i siostry z mężem 

18.00 † Michał Hryszkiewicz – od rodziców 

18.00 
† Genowefa Janecka – 26. rocznica śmierci, 

† Konstanty Janecki – od córki Kazimiery z rodziną 

 Piątek 

14 grudnia 
 

Św. Jana od Krzyża 
 

Iz 48,17-19;  

Mt 11,16-19 

8.00 † Aleksandra Szałecka – i zmarli z rodziny 

17.00 † Edmund Bierła – od wnuka Szymona z rodziną 

17.00 † Zdzisław Szczypiński – od lokatorów z ul. Lipowej 71, II klatka 

18.00 † Maria Rozpłochowska – od dzieci Zygfryda Ostrawskiego 

18.00 † Benedykta Jakubowska – od męża 

Sobota 

15 grudnia 

Syr 48,1-4.9-11;  

Mt 17,10-13 

8.00 † Stanisława i Franciszek Szpak i zmarli z rodziny 

18.00 † Tomasz i Marianna Stasiak, † Edward, Teresa i Janina 

18.00 † Józef Lesiak – 10. rocznica śmierci, † Weronika i Edmund Bednarek 

 Niedziela 

16 grudnia 
 

III. Niedziela 

Adwentu 
 

So 3,14-18a; 

 Flp 4,4-7;  
Łk 3,10-18 

 8.00 † Marianna i Daniel Wagowie 

9.30 † Marcin Brandt – od sąsiadów z ul. Długiej 40a 

11.00 † Henryk Maciejewski – 3. rocznica śmierci – od żony i córek 

12.30 † Stefan Grzegorek – w rocznicę śmierci – od żony z dziećmi 

12.30 
† Wanda i Józef Mozgowiec, † Natalia i Władysław Małek oraz zmarli z 

rodziny 

17.00 † Maria Misterska 

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! 
  

PPLLAANN  SSPPOOWWIIEEDDZZII  AADDWWEENNTTOOWWEEJJ  

Dekanat Inowrocław I 

Kościelec – 13.12 – czwartek – 15.3o – 16.15  i 

17.oo – 17.3o  

Markowice – 17.12 – poniedziałek – 
nabożeństwa pokutne: 11.oo, 15.oo, 18.oo 

Opatrzności Bożej – Mątwy – 18.12 – wtorek  – 18.oo - 19.oo  

Szymborze – 18.12 – wtorek – 16.oo – 17.3o 

Św. Ducha - 19.12 – środa – 15.oo - 16.oo, 16.3o - 18.oo, 18.3o - 19.3o.  

Św. Mikołaja Fara – 20.12 – czwartek – 15.3o-16.3o i 17.oo-18.oo  

Ludzisko –  20.12 – czwartek – 16.oo – 17.3o 

Chrystusa Miłosiernego – 21.12 – piątek – 17.oo – 18.oo i 19.oo – 20.oo 

Św. Jadwigi Królowej – 22.12 – sobota - 10.30 – 12.oo i 19.oo – 21.oo  

Okazja do spowiedzi w pozostałe dni adwentu w parafiach 

przed Mszami Św. Nie ma okazji do spowiedzi w Wigilię! 

Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę!!! 

Pozostałe parafie z Inowrocławia i okolic z Dekanatu Inowrocław II 
spowiadają we własnym zakresie. 

 
 

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/


5 warunków dobrej spowiedzi 
Bóg jest miłością, tak wielką, że w oczach ludzkich może uchodzić za szaleństwo. Bo czyż 

nie jest szaleństwem wyniszczenie krzyża? I właśnie stąd wypływa prawda o miłosierdziu: 
Bóg wychodzi do mnie z otwartymi ramionami i za każdym razem, gdy upadam, jest gotowy 
do podjęcia dialogu miłości.  

Rachunek sumienia 

To pierwszy krok spowiedzi. Od niego zależy nasze wyznanie. Rachunek sumienia 
powinien obejmować nie tylko nasze złe czyny. Jezus na Sądzie Ostatecznym nie będzie nas 
pytał tylko o wyrządzone przez nas zło, ale także o dobro, którego nie spełniliśmy.  

Żal za grzechy 

Po przeprowadzeniu rachunku sumienia za popełnione grzechy trzeba żałować. Często 
żałujemy z uwagi na siebie, ponieważ zraniony zostaje nasz egoizm. Żal jednak to nie tylko 
kwestia naszych uczuć, ale umiejętność dostrzeżenia Boga jako Osoby, jako Miłości: Żałuję 
ze względu na Ciebie, Boże i również ze względu na Ciebie chcę zmienić moje życie. 

Postanowienie poprawy 

Ta część spowiedzi stanowi konsekwencję żalu. Pan Bóg chce dostrzegać w człowieku 
dobro, na którym można zbudować to, co piękne. Wyznanie grzechów w konfesjonale ma 
pomóc wyzwolić w penitencie pragnienie budowania nowego świata, dać impuls nadziei, 
zostawić duchowy pokarm, którym można się karmić po zakończeniu spowiedzi. Gdy 
człowiek odkrywa, że w oczach Boga nie jest przegrany, to budzi się w nim nadzieja i 
pragnienie zmiany. Zaczyna wierzyć, że może być inaczej. 

Szczera spowiedź 

Kolejny krok to wyznanie win. Bóg przyjmuje grzechy człowieka, ponieważ ukochał go 
tak bardzo, że jest w stanie wybaczyć wszystko, jeżeli tylko człowiek potrafi się do tego 
przyznać i prosić o przebaczenie. Dlatego ważne jest stanięcie przed Bogiem w prawdzie i 
wyznanie wszystkich grzechów ciężkich a nie tylko niektórych. Można także wyznać grzechy 
powszednie. Należy odróżnić prawdziwą spowiedź od odprawienia jedynie „rytu 
spowiedzi”. Wielu przystępuje do spowiedzi w sposób rutynowy, z przyzwyczajenia, 
wyznaje tylko niektóre grzechy, wcale nie najcięższe, tając inne. Takie grzechy nie zostają 
odpuszczone i taka spowiedź jest świętokradcza. 

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 

W sakramencie pojednania nie da się oczywiście pominąć elementów sprawiedliwości i 
kary. Wynika to stąd, że jest on stawaniem w prawdzie. Pokuta ma aspekt kary, ale w 
znaczeniu biblijnym: Bóg mówi, że tych, których kocha, karci i ćwiczy. Trudno to sobie 
uzmysłowić, gdy za pokutę trzeba odmówić jeden raz modlitwę „Ojcze nasz”, ale w 
przypadku konieczności podjęcia konkretnych działań wobec drugiej osoby taka 
świadomość na pewno się pojawi. Zawsze należy pamiętać, że pokuta jest niewspółmierna 
do zła wyrządzonego Bogu i ludziom. Jeżeli jednak jej nie odprawiamy, oznacza to, że nie ma 
w nas pragnienia zmiany. Trudno wtedy spodziewać się, że sakrament stanie się dla nas 
miejscem rozwoju duchowego. 

Zdarza się czysto ekonomiczne traktowanie zadośćuczynienia: jeżeli ukradłem – muszę 
oddać, jeżeli pokłóciłem się – należy prosić o wybaczenie.  

Owocem sakramentu pojednania jest łaska uświęcająca i uczynkowa. W języku 
duchowym łaska oznacza miłość: komu wiele wybaczono, ten wiele ukochał. Takie 
rozumienie powoduje konieczność podjęcia konkretnej zmiany – nie chodzi o rewolucję w 
życiu, można zacząć od drobiazgów. Stały spowiednik i regularna spowiedź będą środkami 
pomocnymi w tym procesie – wtedy istnieje szansa na większą mobilizację do pracy nad 
sobą. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 09 grudnia 2018 roku 

II. Niedziela Adwentu 
 

1. Zapraszamy wszystkich do udziału w roratach. Roraty w naszej parafii są sprawowane w 

kościele od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00 a w sobotę o godzinie 8.00. Od poniedziałku 

do piątku Msza św. o godzinie 17.00 sprawowana jest w kaplicy. 

2. Parafialny Zespół Caritas prowadzi Adwentową Akcję pod hasłem: „Być dobrym jak 

chleb”. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w nią.  Wyjątkowo Parafialny Punkt Caritas 

czynny będzie w ten poniedziałek 10 grudnia od godziny 17.00 do 18.00.  

3. W zakrystii lub w biurze parafialnym można zgłaszać chorych spoza stałej listy chorych, do 

których chodzimy w I. soboty miesiąca. Z posługą sakramentalną księża odwiedzą tych dodatkowych 

chorych w sobotę 15 grudnia od godziny 8.00. 

4. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych. 

5. W dzisiejszą niedzielę zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. Za wszystkie ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać. 

6. Dzisiaj w II. niedzielę Adwentu - z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski - jest obchodzony w 

Kościele w Polsce po raz dziewiętnasty: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach 

Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Po Mszach św. jest zbiórka do puszek na ten cel. 

7. Pod chórem można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a w zakrystii lub w 

biurze parafialnym można nabywać poświęcone opłatki. 

8. W piątek 14 grudnia nie odbędzie się spotkanie „Teologia przy kawie”. 

9. Piąte spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego w dzisiejszą niedzielę 09 grudnia o godzinie 

19.00 w kaplicy. Ostatnie spotkanie w przyszłą niedzielę 16. grudnia o godzinie 19.00. 

10. Ojcowie Franciszkanie organizują pielgrzymkę do Włoch w dniach od 12 do 19 marca 2019 r. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii najpóźniej dzisiaj. 

11. Wiosną, z okazji Dnia Kobiet odbyło się w naszej parafii spotkanie, na którym różne służby 

przedstawiały stan bezpieczeństwa kobiet na terenie Inowrocławia. We wtorek 11 grudnia o godzinie 

17.00 w Sali konferencyjnej naszej parafii odbędzie się druga część tego spotkania, tzw. Redebata 

społeczna, poświęcona bezpieczeństwu kobiet na terenie naszego miasta. Spotkanie będzie prowadzone 

przez Policję. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub biurze parafialnym 

chęć uczestnictwa w tym spotkaniu. Serdecznie na nie zapraszamy. 

12. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego.  

13. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Zofię Wabiszewską oraz Jerzego Bochat. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 

Informacje o spotkaniach kandydatów do bierzmowania: 
 

Kandydatów z grup św.  Jana Chrzciciela, św. Wojciecha, św. Jacka Odrowąża i św. Urszuli 

Ledóchowskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 11 grudnia o godzinie 19.00 do 

kaplicy.  

Kandydatów z grup św. Filipa Nereusza, św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny w środę 12 

grudnia  o godzinie 19.00 do kaplicy.  

Wszystkie grupy prosimy o zabranie Nowego Testamentu i wypełnionych materiałów z poprzedniej 

katechezy.  
 

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych (wszystkie grupy) odbędzie się w 

przyszły wtorek 18 grudnia o godzinie 19.00 w kaplicy. Jeśli komuś ten termin nie pasuje, powinien 

wybrać jedno ze spotkań, które odbędą się w bieżącym tygodniu. 


