
1. Niedziela Wielkiego Postu: 10 – 17 marca 2019 r. 

 Poniedziałek 

11 marca 
 

Kpł 19,1-2.11-18; 

Mt 25,31-46 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (11) 

17.00 † Henryk Goczkowski – od kolegów ze studiów 

17.00 
† Tadeusz Szustka – od rodziny Siatkowskich z Balczewa i 

Oczachowskich z Inowrocławia 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Sylwia Pawlak – od Liturgicznej Służby Ołtarza 

† Stanisław Fic i † Kazimiera Kowalska 

† Danuta Banaszak – 1. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

† Zdzisław Szczypiński – 1. rocznica śmierci 

† Stanisław Piasecki – 27. rocznica śmierci – od wnuka z rodziną 

† Mirosława Molenda – od sąsiadów z ul. Długiej 32 a, V klatka 

† Mirosław Janowczyk – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Henryk Tański, † Mirosława Molenda – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

12 marca 
 

Iz 55,10-11; 
Mt 6,7-15 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (12) 

17.00 † Edmund Bierła – od rodziny Radzińskich z Wonieścia 

17.00 † Władysław Jęczmyk – od sąsiadów z klatki 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od Arlety i Piotra z dziećmi 

18.00 † Włodzimierz Stanek – od brata Karola z żoną 

Środa 

13 marca 
 

Jon 3,1-10; 

 Łk 11,29-32 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (13) 

17.00 † Maria Urbańska – od rodziny Swatów i Ratmanów 

17.00 † Tadeusz Szustka – od siostry Czesławy i siostrzenicy Anety z rodziną 

18.00 † Irena, Renata, Andrzej i Stanisław z rodziny Łapkiewiczów 

18.00 † Krystyna Ganc – od córki Joanny z rodziną 

Czwartek 

14 marca 
 

Est 14,1.3-5.12-14; 

Mt 7,7-12 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (14) 

17.00 † Krystyna Kowalczyk – od córki Marii z Jerzym oraz od wnuczki 

17.00 
† ks. Adam Tracz, † Genowefa i Jan Tracz; 

† Józefa i Aleksander Święciccy 

18.00 † Henryk Stężewski – od Sławka Hulisza z rodziną 

18.00 † Henryk Goczkowski – od kolegów z serwisu 

Piątek 

15 marca 
 

Ez 18,21-28;  

Mt 5,20-26 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (15) 

17.00 † Edmund Bierła – od rodziny Winkiel i Wasiów z Mogilna 

17.00 † Sebastian Dominiczak – od mamy i siostry Lidki z rodziną 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od rodziny Stróżków i Gralaków 

18.00 † Grażyna Plewa - od wnuka Adriana z Magdą 

Sobota 

16 marca 
 

Pwt 26,16-19;  

Mt 5,43-48 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (16) 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od Mirosławy Janowskiej 

18.00 † Grzegorz Gorzelańczyk – od brata Andrzeja z rodziną 

18.00 † Tadeusz Kwiatoń – od rodziny Zwierzchowskich 

 Niedziela 

17 marca 
 

II. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Rdz 15,5-12.17-18; 
Flp 3,17–4,1; 

Łk 9,28b-36 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (17) 

9.30 
† Wacława Kazubowska – od córki Urszuli z mężem i od Sławomira z 

żoną 

9.30 † Stanisława Gawrysiak – od córki Danuty z rodziną 

11.00 † Lechosław Dunaj – od córek Marioli i Agnieszki z rodzinami 

11.00 † Zofia Jarecka – 14. rocznica śmierci – od córki 

12.30 † Stefania i Józef Leśniewscy 

17.00 † Marian Sobucki – od syna Wiesława z rodziną 

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 marca 2019 r.          1. Niedziela Wielkiego Postu       Nr 10/2019 (185) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

MANIFEST WIARY (III. część) 

Prawo moralne 

Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych 

w Panu jest martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i 

prowadzi człowieka do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym, 

„wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu” 

(1955). Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, 

aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu 

pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033). To prowadzi do 

praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy 

wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo 

moralne nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 

8, 32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, 

która nie może być relatywizowana. 

Życie wieczne 

Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje skoro sami biskupi 

wolą działać jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie 

nie powinno zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej 

niż kiedykolwiek jest koniecznym, aby Kościół podjął się właściwego mu 

zadania. Każde ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, która przy jego 

śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei na zmartwychwstanie umarłych 

(366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. 

Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021): 

albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie albo człowiek pójdzie 

bezpośrednio ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie 

Boga twarzą w twarz. 
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). 

Droga Krzyżowa: piątek po Mszach św. o godzinie 8.00 i 17.00. 

Gorzkie Żale: niedziela godzina 16.00. 

BIURO PARAFIALNE: 

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

http://www.swietyduch.pl/
http://www.swietyduch.pl/


 

Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w 

sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi 

się na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” 

(1847). Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według 

świadectwa Pisma świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie 

grzechu śmiertelnego” (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo 

szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest 

takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7, 13).  

Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im 

przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się 

sprzeciwia. To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, 

dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” 

(675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku 

nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić 

zbawienia” (2 Tes 2, 10).  

Wezwanie 

Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność 

przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami 

otrzymaliśmy. Chciejmy mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z 

determinacją, tak by osiągnąć życie wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075).  

Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, jak wielki jest dar katolickiej wiary, 

poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. „Kto się bowiem Mnie i słów 

moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn 

Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z 

aniołami i świętymi” (Mk 8, 38). Dlatego też wzmacniamy wiarę wyznając prawdę, 

którą jest sam Jezus Chrystus.  

Pouczenie, które Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, daje swojemu 

współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny sposób 

do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa 

Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego 

królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, 

poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem 

chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – 

ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali 

od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we 

wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 

Tm 4, 1-5).  

Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy 

Jezusa Chrystusa bez zachwiania. 

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 

1. Niedziela Wielkiego Postu: 10 marca 2019 roku 
 

 

1. Kończymy dzisiaj nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które prowadził 

ks. dr hab. Henryk Nadrowski. Dziękujemy ks. Profesorowi za podjęty trud i 

życzymy szczególnego Bożego wsparcia w jego pracy naukowej oraz w 

duszpasterstwie. 

2. Dzisiejsze ofiary na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne. Za 

wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych (można uzyskać za 

to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 

- Drogi Krzyżowe dla wszystkich w piątki po Mszach św. o godzinie 8.00 i o 

17.00. 

- Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 (ofiary zbierane podczas tego 

nabożeństwa przeznaczone będą na kwiaty i budowę Grobu Pańskiego). 

5. Przypominamy o jałmużnie wielkopostnej. W kaplicy i w kościele można składać 

ofiary do skarbonek. Nasz Parafialny Zespół Caritas rozprowadza także świece-cegiełki. 

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. 

6. Kandydatów do bierzmowania z grup: św. Eliasza, św. Pawła Apostoła, św. Dominika i 

św. Katarzyny Sieneńskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 12 marca o 

godzinie 18.45 do kaplicy. Kandydatów z grup: św. Serafina z Sarowa, św. Maksymiliana 

Marii Kolbego i bł. Jerzego Popiełuszki w środę 13 marca o godzinie 18.45 do kaplicy. 

Wszystkie grupy prosimy o zabranie Nowego Testamentu i wypełnionych materiałów z 

poprzedniej katechezy.  

7. „Teologia przy kawie” w piątek 15 marca rozpocznie się półgodzinną adoracją w kaplicy 

o godzinie 19.30, a po niej spotkanie na plebanii. Na adorację zapraszamy wszystkich 

chętnych. 

8. W przyszłą niedzielę dzień modlitw w intencji misjonarzy. Po Mszach św. zbiórka do 

puszek w celu realizacji projektów misyjnych w ramach dzieła pomocy Ad Gentes. 

9. Klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie w czasie 

Wielkiego Postu będą przygotowywali cykl rozważań wielkopostnych pt. DROGA. Filmiki 

będą ukazywały rożne postacie, które Jezus spotyka podczas drogi na Golgotę. Pokazanie ich 

dylematów i wewnętrznych rozterek pomoże w odkrywaniu wskazówek dla naszego życia. 

Szczegóły i film promujący dostępne są na seminaryjnym Facebooku: 

(https://www.facebook.com/seminariumgniezno/?fref=ts) 

oraz stronie internetowej: www.archidiecezja.pl 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Przewodnika 

katolickiego”. Jest także nowy numer Misyjnych dróg. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Mirosławę Molendę, Henryka 

Tańskiego oraz Mirosława Janowczyka. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 

https://www.facebook.com/seminariumgniezno/?fref=ts
https://www.facebook.com/seminariumgniezno/?fref=ts
http://www.archidiecezja.pl/
http://www.archidiecezja.pl/

