
6. Niedziela Zwykła: 17 – 24 lutego 2019 r. 
 

 Poniedziałek 

18 lutego 
 

Rdz 4,1-15.25;  

Mk 8,11-13 

8.00 † Józef Pawłowski – od Andrzeja Pawłowskiego z rodziną 

17.00 † Wanda Madajewska – od córki z rodziną 

17.00 † Tadeusz Szustka – od rodziny Koralewskich 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od rodziny Poturalskich z Janocina 

Msza św. 

zbiorowa 

† Edward Kolpak, † Roman Szczepański, † Marek Piwowarczyk, † 

Regina Nowicka – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Barbara Klein– od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

19 lutego 
 

Rdz 6,5-8;7,1-5.10; 

 Mk 8,14-21 

8.00 † Wirginia Sapiszczak – od Jadwigi z synami 

17.00 
† Dariusz Staśko – od żony z rodzina 

† Bernard Prusak – 7. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

17.00 
† Włodzimierz Stanek – od kuzynki Basi Nagiewicz oraz od Ani 

Czwarno z rodziną 

18.00 
† Sylwia Pawlak – od Jolanty i Mariusza Puaneckich oraz  

Barbary Czeczel z rodziną 

18.00 † Henryk Stężewski – od Marii i Antoniego Jątczak 

Środa 

20 lutego 
 

Rdz 8,6-13.20-22;  

Mk 8,22-26 

8.00 
O dary Ducha Świętego oraz zdrowie dla Macieja z okazji 41. rocznicy 

urodzin 

17.00 † Grażyna Plewa – od Anny Buczek 

17.00 † Edmund Bierła – od rodziny Piszorów i Roszaków 

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

18.00 † Henryk Goczkowski – od Joanny z mężem 

Czwartek 

21 lutego 
 

Rdz 9,1-13;  

Mk 8,27-33 

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

17.00 † Władysław Jęczmyk – od córki Anny z rodziną 

17.00 † Edmund Bierła – od chrześniaka Krzysztofa z rodziną z Kalisza 

18.00 † Grażyna Plewa – od córki Marleny z mężem 

18.00 † Dorota Szutkowska – od brata Jurka z rodziną 

 Piątek 

22 lutego 

Święto Katedry 

Św. Piotra Apostoła 

1 P 5,1-4; 

 Mt 16,13-19 

 8.00 † Helena Dziubich – 7. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

17.00 † Waleria Kaźmierska – od córki Ireny z rodziną 

18.00 
† Sylwia Pawlak – od rodziny Domalskich, Wojciechowskich oraz od 

Ani z rodziną 

18.00 † Jerzy Figa – od siostry Lucyny z mężem i od rodziny Jaskólskich 

Sobota 

23 lutego 
 

Św. Polikarpa 
 

Hbr 11,1-7; 
 Mk 9,2-13 

8.00 † Marek Róg – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Jerzy Nowicki – 22. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

18.00 
† Leszek Gawrysiak – od rodziny Kuli, Burdak, Kwiatkowskich, 

Lewandowskich i Górskiej 

18.00 † Anastazja i Kazimierz Maciejewscy – od dzieci i wnuków 

 Niedziela 

24 lutego 
 

7. Niedziela Zwykła 
 

1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 

 1 Kor 15,45-49; 

 Łk 6,27-38 

 8.00 † Edward Roztocki – 4. rocznica śmierci – od żony 

9.30 † Henryk Stężewski – od rodziny Fałdów z Mazalon z Gocanowa 

9.30 † Henryk Stężewski – od chrześniaczki Grażyny z rodziną 

11.00 † Lechosław Dunaj – od chrześniaka Andrzeja z rodziną 

12.30 † Aniela, Józef i Zbigniew Grum 

17.00 
† Roman Skrzypczak – 8. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodzin: 

Witkowskich, Skrzypczaków, Wachowskich oraz Dombków 

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 

17 lutego 2019 r.                   6. Niedziela Zwykła               Nr 7/2019 (182) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

MANIFEST WIARY (I. część) 

„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1) 
 

Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w 

nauczaniu wiary, wielu biskupów, kapłanów, zakonników i 

świeckich Kościoła Katolickiego poprosiło mnie o złożenie 

publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem 

właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na 

drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy 

taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. 

Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na 

początku to, co przejąłem” (1 Kor 15, 3). Dziś wielu chrześcijan 

nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż 

niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do 

życia wiecznego. Jednakowoż, podstawowym zadaniem Kościoła 

pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości 

narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak 

znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm 

Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” 

(Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i 

sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez 

„dyktaturę relatywizmu”. 
 

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/


Bóg Trójjedyny, objawiony w Jezusie Chrystusie 
 

Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży w wyznaniu 

Najświętszej Trójcy. Staliśmy się uczniami Jezusa, dziećmi i 

przyjaciółmi Boga, poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Boskiej jedności (254) 

wyznacza fundamentalną różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie 

człowieka w porównaniu z innymi religiami. Po rozpoznaniu 

Chrystusa, widma znikają.  

On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który 

wcielił się w łonie Dziewicy Maryi dzięki działaniu Ducha 

Świętego. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest jedynym 

Zbawicielem świata (679) i jedynym Pośrednikiem miedzy 

Bogiem i ludźmi (846). Dlatego też Pierwszy List świętego Jana 

Apostoła odnosi się do tego, kto neguje Jego bóstwo, jak do 

Antychrysta (1 J 2, 22), albowiem Jezus Chrystus, Syn Boga, jest 

odwiecznie współistotny Bogu, swojemu Ojcu (663). Z wielką 

stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych 

herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną 

osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On 

jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest 

Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzka naturę, aby nas 

odkupić i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego 

uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako 

jedynego i prawdziwego Boga (691). 
 

Kościół 
 

 Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny znak i narzędzie 

zbawienia, który trwa w Kościele Katolickim (816). Dał swojemu 

Kościołowi, który „zrodził się z boku umierającego na krzyżu 

Chrystusa” (766), sakramentalną strukturę, która trwać będzie aż 

do pełnego wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus-Głowa oraz 

wierni, jako członki Ciała, są jedną i tą sama osobą mistyczną 

(795), dlatego też Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny 

Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym organizmem i 

nieustannie go podtrzymuje (771). 

Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w 

czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, 

przede wszystkim Ofiary eucharystycznej, Mszy świętej (1330). 

Kościół władzą Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, które 

„obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez 

których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, 

wykładane czy zachowywane” (2035). 
 

W jedności wiary i modlitwy. 

Gerhard Kardynał Müller 

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017  

Numery w tekście odnoszą się do Katechizmu Kościoła Katolickiego 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

6. Niedziela Zwykła: 17 lutego 2019 roku 
 

 

1. Kandydatów z grup św.  Jana Chrzciciela, św. Wojciecha, św. Jacka 

Odrowąża i św. Urszuli Ledóchowskiej zapraszamy na spotkanie 

formacyjne we wtorek 19 lutego o godzinie 18.45 do kaplicy.  

2. Kandydatów z grup św. Filipa Nereusza, św. Jana Pawła II i bł. 

Karoliny Kózkówny zapraszamy na spotkanie formacyjne w czwartek 

21 lutego o godzinie 18.45 do kaplicy. Prosimy o zabranie Nowego 

Testamentu i wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy. 

3. Duszpasterstwo Młodych DOMino w piątek 22 lutego obchodzi 5-

tą rocznicę reaktywacji i w związku z tym zaprasza młodzież na 

Mszę św. o godzinie 18.00 a następnie na „Teologię przy kawie” i 

urodzinowy tort na plebanię. 

4. Od przyszłej niedzieli rozprowadzać będziemy książeczkę pt. „40 dni z 

Bogiem. Pomocnik wielkopostny”. Książeczka ma 152 strony,  kosztuje 

3 zł i przypomina dodatek do Przewodnika Katolickiego. A w niej:  - 

modlitwa na każdy dzień - pytania do rachunku sumienia, oparte na 

nauczaniu papieża Franciszka - inspirująca myśl na temat postu, 

modlitwy lub jałmużny - teksty wprowadzające w dobre przeżywanie 

Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, uroczystości św. Józefa i Wielkiego 

Tygodnia - miejsce na zapiski i notatki. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Przewodnika 

katolickiego”.  

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Reginę Nowicką, Edwarda 

Kolpaka, Marka Szczepańskiego oraz Marka Piwowarczyka. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 


