
Święto Chrztu Pańskiego: 13 – 20 stycznia 2019 r. 

 Niedziela 

13 stycznia 
 

Święto Chrztu 

Pańskiego 
 

Iz 40,1-5.9-11; 

 Tt 2,11-14; 3,4-7; 

Łk 3,15-16.21-22 

 8.00 † Lilla Idziaszek – od męża z synem; † Ludomira Wiśniewska – od zięcia z synem 

9.30 † Wanda Mróz – 1. rocznica śmierci; i zmarli z rodziny Mrozów 

9.30 † Genowefa Szych – od syna Adama z rodziną 

11.00 † Eugeniusz Ogonek – od Jadwigi Witkowskiej 

12.30 † Krystyna Hutek – od siostrzenicy Doroty z rodziną 

17.00 † Lech Zygadło – od ks. proboszcza, wikariuszy oraz pracowników plebanii 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy 

 Poniedziałek 

14 stycznia 
 

Hbr 1,1-6; 

 Mk 1,14-20 

8.00 † Jan Kosiński – od rodziny Patyków 

8.00 † Józef Pawłowski – od bratowej Danuty 

8.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Heleny Piskorskiej z okazji 90. rocznicy 
urodzin 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od brata Jana z rodziną z Bytomia 
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 † Sylwia Pawlak – od Mirosława Lewandowskiego z córką Anną 

† Waldemar Baryła – od brata Roberta z rodziną 

† Edmund Kowalski – od córki Doroty z Mirosławem i wnukiem 

† Michał Stefaniak – od siostry Sylwii z rodziną 

O potrzebne łaski dla Pawła 

† Wanda Madajewska; † Ewarystyna Hołówko–Filips – od Zakładu Pogrzebowego 

P. Matuszak 

† Urszula Baranowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

15 stycznia 
 

Hbr 2,5-12;  

Mk 1,21-28 

8.00 † Jerzy Kasprzak – od Danuty Kolczyńskiej z rodziną 

8.00 † Kazimiera Frankowska – od kuzynki Joli 

8.00 † Wojciech Olubiński – od kuzynostwa ze Szczecina z rodziną 

18.00 † Jerzy Figa – od brata Juliana z rodziną  

Środa 

16 stycznia 
 

Hbr 2,14-18;  
Mk 1,29-39 

8.00 † Jan Wrzos – od Danuty i  Bogusława Rasałów 

8.00 † Marta Nikodemska – od Beaty, Sławomira i Patryka 

18.00 † Czesław Kucharski – od firmy KMWiZPMS 

18.00 † Edmund Kowalski – od bratowej Bożeny z rodziną 

Czwartek 

17 stycznia 

Św. Antoniego 

Hbr 3,7-14;  
Mk 1,40-45 

8.00 † Andrzej Pietrzak – 5. rocznica śmierci; † Henryk Suwalski 

8.00 † Irena Kurdykowska – 1. rocznica śmierci – od męża z dziećmi 

8.00 † Wojciech Olubiński – od siostry Alicji i rodziny Juszkiewiczów 

18.00 † Edward Ozorowski – od sąsiadów Leśniewskich 

 Piątek 

18 stycznia 
 

Hbr 4,1-5.11;  

Mk 2,1-12 

 8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Maryi oraz zdrowie z okazji 80. urodzin 

8.00 † Waldemar Baryła – od sąsiadów z ul. Łokietka 9, V klatka 

8.00 † Edmund Kowalski – od syna z rodziną 

18.00 † Eugeniusz Ogonek – od teściowej 

Sobota 

19 stycznia 

Św. Józefa Sebastiana 

Pelczara 
Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17 

8.00 † Marek Róg – od syna Marcina z żoną i córką 

18.00 † Krystyna Hutek – od córki z mężem i dziećmi 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od cioci Zdzisi z dziećmi 

18.00 † Sylwia Pawlak – od teściów Barbary i Henryka Pawlak 

 Niedziela 

20 stycznia 
 

2. Niedziela Zwykła 
 

Iz 62,1-5; 

 1 Kor 12,4-11; 
 J 2,1-11 

 8.00 † Lilla Idziaszek – od matki 

9.30 † Helena Znamirowska – od dzieci z rodzinami 

11.00 
† Ryszard i Urszula Katulscy – od wnuków; 

† Kazimiera Wyrkowska – od wnuków i prawnuków 

12.30 † Alfred Hęsy – 10. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

12.30 
† Jadwiga Majewska – 20. rocznica śmierci; † Ignacy i Irena Majewscy – od córki 

i siostry Teresy z rodziną 

17.00 † Kazimierz Klarys – od sąsiadów z ul. Krzywoustego 17, I klatka 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy 
 

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 

13 stycznia 2019 r.             Święto Chrztu Pańskiego         Nr 2/2019 (177) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Warunki wymagane do pełnienia funkcji chrzestnego 

 Życie religijne rodziców, przynoszących dziecko do chrztu, może czasami 

budzić zastrzeżenia, dlatego też Kościół z całą mocą podkreśla znaczenie 

rodziców chrzestnych. Stawia przy tym dosyć wysokie wymagania odnośnie 

tych osób.  

 W Polsce zwyczajem jest, iż wybieranych jest dwoje chrzestnych, ale nie 

jest to absolutnie konieczne – może być tylko jeden chrzestny (mężczyzna 

lub kobieta). Chrzestny musi być obecnym przy udzielaniu chrztu świętego. 

Nie można być chrzestnym „zaocznym”, gdyż chrzestny nie tylko ma do 

wypełnienia misję wspomagania rodziców dziecka w religijnym wychowaniu 

dziecka, ale ma być także świadkiem, iż chrzest został udzielony. Nieobecny 

nie może być świadkiem. 

 Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 874 przedstawia wymagania, 

jakim musi sprostać chrzestny: 

 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, 

albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub 

szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję 

pełnienia tego zadania; 

 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek 

albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca 

dopuszczenie wyjątku; 

 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament 

Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i 

odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 

 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem 

wymierzonej lub deklarowanej; 

 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. 
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MSZE ŚWIĘTE: Dni powszednie: 8.00 i 18.00. 

Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

18.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim – w kaplicy). 

BIURO PARAFIALNE: sobota:11.00-12.00. 
 

http://www.swietyduch.pl/


 Określenie, że chrzestny prowadzi życie zgodne z wiarą i 

odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić oznacza, iż osoby, które żyją w 

konkubinacie lub jedynie na związek cywilny nie mogą być chrzestnymi! 

Te osoby nie mogą również przystępować do Komunii świętej. 

 W związkach jedynie cywilnych i w konkubinatach mamy spełnione trzy 

podstawowe warunki: 

a) zachodzi sytuacja grzechu ciężkiego przeciwko szóstemu przykazaniu 

dekalogu i nikt subiektywnie nie może twierdzić, iż tak tego nie 

rozumie; 

b) upór, który oznacza istnienie sytuacji grzechu w czasie, a którym 

wierny nie przeciwstawia się; 

c) jawność sytuacji grzechu ciężkiego. Nie oznacza to, że o danej 

sytuacji wiedzą sąsiedzi, współpracownicy itp., ale że jest to sytuacja 

publicznie do udowodnienia. 

Tak więc prosimy, aby osoby, które są w sytuacjach nieregularnych, 

nie przyjmowały roli chrzestnych a osoby, które wybierają chrzestnych, 

takich osób nie przedstawiały w kancelarii parafialnej!  

Aby być chrzestnym, należy przedstawić stosowne zaświadczenie z 

parafii zamieszkania (a nie zameldowania)! 

Normy tutaj przedstawione nie są przepisami parafialnymi lub normami 

proboszcza czy wikariuszy, z których można zwolnić. Są to normy 

ustanowione i podpisane przez Ojca Świętego, dlatego żaden kapłan nie może 

z nich zwalniać, gdyż nie ma do tego żadnej władzy. 

Sakrament chrztu świętego jest tak wielkim i doniosłym sakramentem, jest 

włączeniem w życie Boże i dlatego powinien być traktowany w sposób 

poważny i doniosły. Traktujmy ten sakrament z wiarą! 

Plan Kolędy 

14.01.2019 R. PONIEDZIAŁEK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 7 (81-115) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 4 (31-60) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 6 (1-30) - ks. M. Łojko  

15.01.2019 R. WTOREK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 9 (1-40) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 4 (61-90) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 6 (31-60) - ks. M. Łojko  

16.01.2019 R. ŚRODA – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 9 (41-80) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 10 (1-30) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 6 (61-90) - ks. M. Łojko  

 

17.01.2019 R. CZWARTEK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 9 (81-115) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 10 (31-60) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 8 (1-30) - ks. M. Łojko 

18.01.2019 R. PIĄTEK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 13 (1-40) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 10 (61-90) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 8 (31-60) - ks. M. Łojko  

19.01.2019 R. SOBOTA – WSZYSCY OD GODZINY 13.00 

1. ul. Łokietka 13 (41-80) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 11 (1-40) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 8 (61-90) - ks. M. Łojko 

21.01.2019 R. PONIEDZIAŁEK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 13 (81-115) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 11 (41-80) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 14 (1-30) - ks. M. Łojko  

22.01.2019 R. WTOREK – WSZYSCY OD GODZINY 14.00 

1. ul. Łokietka 16 (1-30) - ks. Proboszcz 

2. ul. Łokietka 11 (81-115) - ks. M. Przybylski 

3. ul. Łokietka 14 (31-60) - ks. M. Łojko 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Święto Chrztu Pańskiego: 13 stycznia 2019 roku 
 

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego. Niedziela Chrztu 

Pańskiego kończy w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia. Chociaż - 

zgodnie z polską tradycją - kolędy śpiewamy do 2 lutego, to jednak od 

jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły, przypominający i 

uobecniający publiczną działalność Pana Jezusa. 

2. Ofiary z dzisiejszej niedzieli, drugiej miesiąca, przeznaczamy na cele 

inwestycyjne naszej parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

3. Dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych czynna jest biblioteka 

parafialna. 

4. Do zakończenia kolędy biuro parafialne czynne jest jedynie w soboty od 

godziny 11.00 do 12.00. Pilne sprawy można załatwiać po Mszach św. 

porannych w dni powszednie, czyli około godziny 8.30 oraz po Mszach 

św. w niedziele. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie Przewodnika 

katolickiego. 

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stefanię Wasyk oraz Lecha Zygadło. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


