
5. Niedziela Zwykła: 10 -17 lutego 2019 r. 

 Poniedziałek 

11 lutego 
 

Najświętszej Maryi 

Panny z Lourdes 
 

Światowy Dzień 

Chorego 
 

Rdz 1,1-19;  

Mk 6,53-56 

8.00 † Zenon Wróblewski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

17.00 † Wanda Madajewska – od męża  

17.00 † Czesław Kucharski – od Władysławy i Jerzego Pieczonka 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od rodziny Poturalskich z Kobylnicy 
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† Zofia Smokowska – od Krystyny Smokowskiej 

† Stefania Wasyk – od brata Andrzeja z żoną i rodziną 

† Anna Perlikowska – od syna Pawła z rodziną 

† Alojzy Kaszak, † Henryk Orczyk, † Urszula Majer, 
† Barbara Klein – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Hildegarda Jędrzejczak – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

12 lutego 
 

Rdz 1,20–2,4a;  
Mk 7,1-13 

8.00 † Jan Wrzos – od koleżanek i kolegów z Wydziału Solno 2 kopalni Solino 

17.00 † Maria Urbańska – od syna Roberta z rodziną 

17.00 † Tadeusz Szustka – od żony i córki z rodziną 

18.00 † Henryk Goczkowski – od szwagierki Reni 

18.00 † Lilla Idziaszek – od sąsiadów z ul. Jagiełły 11 

Środa 

13 lutego 
 

Rdz 2,4b-9.15-17;  
Mk 7,14-23 

8.00 O powrót do zdrowia dla Marii 

17.00 † Barbara Krukowska – od synowej z dziećmi 

17.00 † Tadeusz i zmarli z rodziny Gołaszów 

18.00 † Janina Sawicka – 1. rocznica śmierci 

18.00 † Grażyna Felisiak – 2. rocznica śmierci – od męża z rodziną 

Czwartek 

14 lutego 
 

Św. Cyryla 

i Metodego 
 

Dz 13,46-49;  
Łk 10,1-9 

8.00 † Walenty i zmarli z rodziny 

17.00 † Bernard Rezler – od sąsiadów z ul. Krzywoustego 33, IV klatka 

17.00 † Dominik Hillenberg – od Heleny z rodziną 

18.00 † Sylwia Pawlak – od chrzestnej z rodziną 

18.00 
† Jerzy Figa – od rodziny Anny Michalskiej, rodziny Trawińskich i Sobczaków z 

Radziejowa 

 Piątek 

15 lutego 
 

Rdz 3,1-8;  
Mk 7,31-37 

 8.00 † Roman Kolczyński – 17. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

17.00 † Maria Urbańska – od Grażyny z rodziną 

17.00 † Janusz Prusak – od rodziny Żurawińskich i Drobnieckich  

18.00 † Dorota Szutkowska – od brata Romana z rodziną 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej dla Marty z okazji 18. rocznicy urodzin 

Sobota 

16 lutego 
 

Rdz 3,9-24; 

 Mk 8,1-10 

8.00 † Marek Róg – od kuzyna Sławomira z rodziną 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od brata Romana z żoną 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od bratanic Anny i Agnieszki 

18.00 
† Monika, Mieczysław, Józefa i Maksymilian Kamedulscy; † Weronika i Wojciech 

Patyk 

 Niedziela 

17 lutego 
 

6. Niedziela Zwykła 
 

Jr 17,5-8;  
1 Kor 15,12.16-20;  

Łk 6,17.20-26 

 8.00 
† Stefania Ozorowska – 2. rocznica śmierci; 

† Bernard Ozorowski – od córek z rodzinami 

9.30 † Zbigniew Węzewski - od Tadeusza z rodziną 

9.30 † Krystyna Ganc - od lokatorów z ul. Łokietka 43, II klatka 

11.00 † Marianna Wiszowata 

12.30 † Lechosław Dunaj – od Zdzisławy, Barbary i Haliny z rodzinami 

12.30 
† Stefania Jóźwiak – 10. rocznica śmierci; † Józef Jóźwiak oraz zmarli rodzice z 

obojga stron – od córki Barbary i wnuczki Ani z rodziną 

17.00 † Marianna Hanczewska 

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

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. 

REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU 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 

10 lutego 2019 r.                   5. Niedziela Zwykła               Nr 6/2019 (181) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2019 
 

Drodzy Bracia i Siostry, 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez 

Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było 

propagowane przez gesty bezinteresownej miłości. 

Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie 

obchodzony w Kalkucie w Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka 

wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, 

jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną drogą ewangelizacji. 

Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, 

niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, 

że jest „ważny”. 

Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie 

otrzymał?” (1 Kor 4,7). Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie może być 

uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy 

medycyny i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia 

pokusie manipulowania „drzewem życia” (por. Rdz 3,24). 

W obliczu kultury odrzucenia i obojętności chciałbym stwierdzić, że dar powinien 

być uznany za paradygmat zdolny do przeciwstawienia się indywidualizmowi i 

współczesnemu rozdrobnieniu społecznemu, do poruszenia nowych więzi i różnych 

form współpracy ludzkiej między narodami i kulturami. Dialog, będący warunkiem 

daru, otwiera relacyjne przestrzenie ludzkiego wzrostu i rozwoju, zdolne przełamać 

skonsolidowane schematy sprawowania władzy w społeczeństwie. Darowanie nie 

utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może być ono tak nazwane tylko, jeśli 

daje się siebie samego. Nie może to być zredukowane do zwyczajnego przekazania 

jakiejś własności lub przedmiotu. Różni się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera 

dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi. Dar jest więc wzajemnym uznaniem, 

które jest konieczną cechą więzi społecznej. W darze kryje się odbicie miłości Bożej, 

która osiąga punkt kulminacyjny we wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego. 
 
1 

MSZE ŚWIĘTE: Dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00. 

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

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

BIURO PARAFIALNE: 

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

 

http://www.swietyduch.pl/


Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, 

potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia 

nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest 

też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To 

jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie „stworzeniami”. Uczciwe uznanie tej 

prawdy zachęca nas do pozostawania pokornymi i do praktykowania z odwagą 

solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia. 

Ta świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, 

mając na uwadze dobro, które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy 

człowiek pojmuje siebie nie jako zamknięty świat, ale jako kogoś ze swej natury 

związanego ze wszystkimi innymi – jako „bracia” – możliwa jest praktyka solidarności 

społecznej, oparta na dobru wspólnym. Nie wolno nam się bać uznać siebie za 

potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego, czego potrzebujemy, gdyż 

sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń. Nie 

obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam Bóg w Jezusie pochylił się (por. Flp 2,8) i 

pochyla nad nami i naszym ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra, których sami 

sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić. 

Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach chciałbym z radością i podziwem 

przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości, która uwidoczniła 

miłość Boga wobec ubogich i chorych. Jak stwierdziłem w czasie jej kanonizacji, 

„Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, gotową 

do służenia wszystkim przez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, tego 

nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała się nad osobami 

wyczerpanymi, pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich 

godność daną im przez Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby uznali swoje 

winy wobec zbrodni (…) ubóstwa stworzonego przez nich samych. Miłosierdzie było 

dla niej ‘solą’, która nadaje smak każdemu jej działaniu i ‘światłem’ rozjaśniającym 

ciemności tych, którzy nie mieli już nawet łez, aby płakać nad swoim ubóstwem i 

cierpieniem. Jej misja na obrzeżach miast i na egzystencjalnych peryferiach pozostaje w 

naszych czasach wymownym świadectwem Bożej bliskości wobec najbiedniejszych z 

biednych” (Homilia, 4 września 2016). 

Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi 

być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę 

etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości 

i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy 

cierpią. 

Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania wolontariuszy… Wzywam Was 

wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, 

niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. 

Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić 

się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia, abyśmy żyli jak 

bracia i siostry, uważni na potrzeby jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem 

hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby. Z miłością zapewniam wszystkich 

o mojej bliskości w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Watykan, 25 listopada 2018 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

5. Niedziela Zwykła: 10 lutego 2019 roku 
 

 

1. W dzisiejszą niedzielę 10 lutego na Mszy św. o godzinie 11.00 modlimy 

się za  † Piotra Bartoszcze – jednego z pierwszych przywódców 

„Solidarności Rolników Indywidualnych” z okazji jego 35. rocznicy 

śmierci. Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy. 

2. Dzisiaj - w drugą niedzielę miesiąca - zbiórka inwestycyjna na cele 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

4. Jutro w poniedziałek – na pamiątkę pierwszego objawienia 

Najświętszej Maryi Panny w Lourdes 11 lutego 1858 r. – obchodzimy 

27. Światowy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła 

na Msze św. o godzinie 8.00 i 18.00 szczególnie chorych i cierpiących. 

Będziemy się modlić w intencji wszystkich chorych naszej parafii. Msze 

św. w poniedziałek będą w kościele. W trakcie Mszy św. wszystkim 

chętnym udzielimy sakramentu chorych. W naszych modlitwach 

pamiętajmy o chorych i wszystkich opiekujących się chorymi. 

5. W środę 13 lutego w naszej parafii wypada dzień całodziennej adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Chociaż w naszej parafii całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu jest codziennie, to jednak w całej naszej 

Archidiecezji przez cały rok codziennie jest wyznaczona inna parafia, w 

której jest adoracja. Znajdźmy choć chwilę czasu w środę, aby nawiedzić 

Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i w ten sposób łączmy się z 

wszystkimi wiernymi naszej Archidiecezji w uwielbieniu Pana. Adoracja 

jest w dolnej kaplicy. 

6. Duszpasterstwo Młodych DOMino zaprasza na spotkanie „Teologia przy 

kawie” w piątek 15 lutego o 19.00 na plebanii.  Gościem specjalnym będzie 

uczestnik Światowych Dni Młodzieży w Panamie!  

7. Kandydatów do bierzmowania  z grup: św. Eliasza, św. Pawła Apostoła, 

św. Dominika i św. Katarzyny Sieneńskiej zapraszamy na spotkanie 

formacyjne we wtorek 12 lutego o godzinie 18.45 do kaplicy. Kandydatów 

z grup: św. Serafina z Sarowa, św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. 

Jerzego Popiełuszki zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę 13 lutego 

o 18.45 do kaplicy. Wszystkie grupy prosimy o zabranie Nowego 

Testamentu i wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Przewodnika 

katolickiego”.  

9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Hildegardę Jędrzejczak, Urszulę 

Majer, Barbarę Klein, Alojzego Kaszaka, Zenona Wróblewskiego oraz 

Henryka Orczyka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


