
7. Niedziela Zwykła: 24 lutego – 03 marca 2019 r. 

 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 Fołdów i 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 

 Poniedziałek 

25 lutego 
 

Syr 1,1-10;  

Mk 9,14-29 

8.00 † Jan i Danuta Wudniak  

17.00 † Anna Pietrzykowska – od siostry Marianny 

17.00 † Lilla Idziaszek – od Ryszarda Fabiszaka z rodziną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Halina Wdowiak – od wnuczki Ani z mężem i dziećmi 

† Halina Pietrzak, † Regina Szydłowska, † Janina Danielska, † Zbigniew Białecki – 

od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

26 lutego 
 

Syr 2,1-11;  

Mk 9,30-37 

8.00 † Jan Wrzos – od pracowników Warzelni Soli 

17.00 † Dominik Hillenberg – od siostry Krystyny z rodziną 

17.00 † Edmund Bierła – od rodziny Michalaków, Łuczaków i Kruszczyńskich 

18.00 † Henryk Stężewski – od rodziny Stepa z Kijewic 

18.00 † Henryk Goczkowski – od Natalii z Larysą 

Środa 

27 lutego 
 

Syr 4,11-19;  

Mk 9,38-40 

8.00 
† Edmund Roszak – 18. rocznica śmierci; † Marianna i Franciszek Roszak; † 
Edmund Bierła oraz zmarli z rodziny 

17.00 † Włodzimierz Stanek – od matki Anieli i żony Iwony 

17.00 † Teresa Szewczyk – od córki Ewy z rodziną 

18.00 † Tadeusz Szustka – od bratowej Krystyny z Markiem i Arletą 

18.00 † Krzysztof Katulski – od rodziny Barczaków i Kaniów 

Czwartek 

28 lutego 
 

Syr 5,1-10;  

Mk 9,41-50 

8.00 † Jan Wrzos – od pracowników Warzelni Soli 

17.00 † Bożena Wojciechowska – od męża z synami i siostry Zofii 

17.00 † Krystyna Musielak – 20. rocznica śmierci 

18.00 † Sylwia Pawlak – od Kasi z Patrycją i Bartkiem 

18.00 † Grażyna Plewa – od córki Beaty z Mariuszem 

 Piątek 

1 marca 
 

Syr 6,5-17;  

Mk 10,1-12 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (1) 

17.00 † Henryk Stężewski – od Krystyny Fołdy i rodziny Wawrzyniaków z Sompolna 

17.00 † Krystyna i Janusz Lewandowscy 

18.00 † Lilla Idziaszek – od Haliny i Jarosława Batkowskich z dziećmi 

18.00 † Henryk Goczkowski – od kuzynki Danuty z rodziną 

Sobota 

2 marca 
 

Syr 17,1-13; 

Mk 10,13-16 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (2) 

18.00 
† Leszek Gawrysiak – od rodzin Ludwika i Adama Grundkowskich, Najman, 

Stuligroszów i Szczukowskich 

18.00 † Zdzisław Budny – od szwagra Andrzeja Nowickiego 

18.00 
† Józef Grobelski – 7. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami; † Jadwiga 

Kozłowska i zmarli z rodziny 

 Niedziela 

3 marca 
 

8. Niedziela 

Zwykła 
 

Syr 27,5-8;  
1 Kor 15,54b-58;  

Łk 6,39-45 

 8.00 † Kunegunda, Władysław, Grzegorz i Arkadiusz Kaszuba 

9.30 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (3) 

11.00 † Wanda Kubiak – 2. rocznica śmierci 

12.30 † Anastazja – 20. rocznica śmierci; † Teodor Szałkiewicz 

12.30 † Włodzimierz Stanek – od córki Moniki z rodziną 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Krystyny i Jerzego z okazji urodzin 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

MANIFEST WIARY (II. część) 

Porządek sakramentalny 

 

Kościół jest w Jezusie Chrystusie powszechnym sakramentem 
zbawienia (776). Nie świeci własnym światłem, ale odbija niejako 
światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a to dzieje się tylko 
wtedy, gdy punktem odniesienia nie są opinia większości czy też 
duch czasów, ale raczej prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, który 
powierzył Kościołowi Katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On 
sam jest obecny w sakramentach Kościoła.  

Kościół nie jest utworzonym przez człowieka stowarzyszeniem, 
którego struktura mogłaby być modyfikowana przez jego członków 
według własnego upodobania: Kościół jest pochodzenia Bożego. „Sam 
Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył 
we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). 
Także dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, według którego 
przeklętym jest każdy, kto głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub 
anioł z nieba” (Ga 1, 8). Przekazywanie wiary jest nierozerwalnie 
związane z ludzką wiarygodnością jej przekazicieli: ci zaś, w 
niektórych przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im powierzeni, 
wstrząsając nimi i poważnie szkodząc ich wierze. W ich przypadku 
wypełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej 
nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich 
uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4, 3). 

 
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/


Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: 
„chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość 
wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890). To odnosi się 
szczególnie do siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia jest 
„źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324). Ofiara 
eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, 
ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382). Dlatego też Pismo 
Święte udziela napomnień odnośnie warunków przyjmowania 
Komunii świętej: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11, 27), 
zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem 
Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). 

Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w 
związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed 
Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, 
którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, 
którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć 
Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi 
ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia 
względem duszy.  

Uznanie grzechów w spowiedzi świętej przynajmniej jeden raz w 
roku stanowi jedno z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący nie 
wyznają już swoich grzechów, otrzymując ich odpuszczenie, próżnym 
staje się zbawienie przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał się 
człowiekiem, aby odkupić nas od naszych grzechów. Władza 
przebaczenia, którą Zmartwychwstały przekazał Apostołom i ich 
następcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza grzechy ciężkie i 
powszednie popełnione po chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi 
uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś wystarczająco 
formowane. Miłosierdzie Boże jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego 
przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie zaś abyśmy unikali 
wezwania do nawrócenia (1458).  

„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). 
Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do 
zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie 
obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają 
dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z 
siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. 

Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, 
Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, 
„z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym 
kontekście, mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako 
błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej 
władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła. 
 

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 

7. Niedziela Zwykła: 24 lutego 2019 roku 
 

 

1. Kandydatów do bierzmowania z klas VII. i ich rodziców 

zapraszamy na obowiązkowe spotkanie w środę 27 lutego o 

godzinie 19.00 kościele.  

2. „Teologia przy kawie” w piątek o godzinie 19.00 na plebanii – 

tematem spotkania będzie: „Jak dobrze przeżyć Wielki Post”. 

3. W tym tygodniu przypada I. piątek i I. sobota miesiąca. W I. piątek 

okazja do spowiedzi św. od godziny 16.30. Po Mszy św. o godzinie 

8.00 i 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

4. Z posługą sakramentalną do chorych w I. sobotę miesiąca (2 marca) 

ks. proboszcz i ks. Marcin Przybylski udamy się od godziny 8.00. Ks. 

Marcin Łojko nawiedzi swoich chorych w kolejną sobotę 09 marca od 

godziny 8.00. 

5. Po Mszach św. rozprowadzamy książeczkę pt. „40 dni z Bogiem. 

Pomocnik wielkopostny”. Książeczka ma 152 strony, kosztuje 3 zł i 

przypomina dodatek do Przewodnika Katolickiego. 

6. Parafia Św. Józefa organizuje pielgrzymkę do Wilna (Ostra Brama) 

i Rygi (Łotwa) w dniach od 15 do 19 lipca. Zebranie zainteresowanych 

osób odbędzie się w sobotę 2 marca o godzinie 11.00 w salce pod 

kościołem parafii Św. Józefa w Inowrocławiu. Szczegółowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 665 753 380. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Janinę Danielską, Halinę 

Pietrzak, Reginę Szydłowską oraz Zbigniewa Białeckiego. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 


