
Intencje Mszalne: Niedziela Miłosierdzia Bożego: 29 kwietnia – 5 maja 2019 r. 

Poniedziałek 

29 kwietnia 
 

Święto 

Św. Katarzyny 

ze Sieny 
 

1 J 1,5–2,2;  
Mt 11,25-30 

8.00 † Anna Siwa – od Włodzimierza z rodziną 

17.00 † Anna Pietrzykowska – od syna Macieja z żoną i dziećmi 

17.00 † Urszula Katulska – 1. rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Zygmunt Kwiatkowski – od żony i córek z rodzinami 

† Janina Rosowska – od bratowej Barbary z córką i wnuczką 

† Zygfryd Frankowski – od p. Wandy 

† Urszula Mierzwińska – od koleżanek Marii, Danuty i Grażyny 

† Jolanta Różańska – od Danuty Bartoszak z rodziną 

† Bogumił Ławniczak; † Helena Książkiewicz; † Urszula Mierzwińska; † Marzenna 

Boda – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

30 kwietnia 
Uroczystość 

Św. Wojciecha 

Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; 

 J 12,24-26 

8.00 † Lech Zygadło – od Jadwigi i Janusza 

17.00 † Halina Łączkowska – od syna z rodziną 

17.00 † Stefan Kłóskowicz – od córki z rodziną 

18.00 † Jan Kosiński – od Marcina, Karoliny i Klary Patyk 

18.00 † Krystyna Kosiak – od męża Czesława 

Środa 

1 maja 
 

Dz 5,17-26; 

 J 3,16-21 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Najświętszej oraz zdrowie dla księdza proboszcza z okazji imienin od Diakonii Domu Bożego 

17.00 † Bernard Rezler – od żony 

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

oraz opiekę Matki Najświętszej dla Jolanty i Rafała z okazji 15. rocznicy ślubu 

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

oraz opiekę Matki Najświętszej dla Karoliny z okazji 24. urodzin oraz o zdrowie i siły 

dla rodziców w opiece nad córką 

18.00 
† Stanisław Polak – w rocznicę śmierci;  

† Marianna i Jerzy Polakowie; † Edmund Kamiński 

Czwartek 

2 maja 
 

Św. Atanazego 
 

Dz 5,27-33;  

J 3,31-36 

8.00 
† Franciszek Bierła – rocznica śmierci; † Cecylia, Zygmunt i Edward Bierłowie oraz 

zmarli z ich rodzin 

17.00 † Bogdan Milewski – 4. rocznica śmierci – od żony oraz córek z rodzinami 

17.00 † Wojciech Bolewicki – od rodziny Floryszaków i Heleny Muchy 

18.00 † Zygmunt, Stanisława i Leon Dąbrowscy 

18.00 † Mirosława Lorkowska – od syna Marka z rodziną 

Piątek 

3 maja 
 

Uroczystość 

Najświętszej Maryi 

Panny, 

Królowej Polski 
 

Ap 11,19a;12,1.3-6a. 
10ab; Kol 1,12-16; 

 J 19,25-27 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Najświętszej oraz zdrowie dla księdza proboszcza z okazji imienin od Róż Różańcowych  

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Najświętszej oraz zdrowie dla księdza proboszcza z okazji imienin od SWPK 

9.30 † Cecylia i Roman Krzewinowie 

11.00 † Edward Jarecki – 19. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

11.00 † Jan Skłodowski – 7. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

12.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

oraz opiekę Matki Najświętszej dla Natalii z okazji 18. rocznicy urodzin 

17.00 
† Teresa Lewandowska, † Joanna, Jan oraz ich wnuczek 

† Filip Deręda – od Mieczysława z dziećmi 

Sobota 

4 maja 
 

Św. Floriana 
 

Dz 6,1-7; J 6,16-21 

8.00 † Bolesław Pijanowski – od syna Zdzisława z żoną 

18.00 † Teresa i Aleksander Zubaniak; † Stanisława Lisiecka 

18.00 † Anna i Zygmunt Toda – od córki Grażyny z rodziną 

18.00 † Mirosława Lorkowska – od siostrzenicy Joanny 

18.00 † Stefania Ulatowska – od córki Elżbiety z mężem 

 Niedziela 

5 maja 
 

3. Niedziela 

Wielkanocna  
 

Dz 5,27b-32.40b-41;  
Ap 5,11-14; 

 J 21,1-19 

8.00 
† Wiktoria – 18. rocznica śmierci; † Wacław, Kazimierz i Jan Garczyńscy; † Wacława 

Rzepa; † Marek Olejnik 

9.30 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

11.00 † Anna Pietrzykowska – od Grzegorza i Renaty Mendel z córkami 

12.30 † Stanisław Kaliski i zmarli z rodziny 

12.30 † Teresa i Władysław Czerwińscy 

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

oraz opiekę Matki Najświętszej dla Karoliny z okazji imienin 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 

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 

28 kwietnia 2019 r.           Niedziela Miłosierdzia Bożego            Nr 17/2019 (192) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Wilno – miasto miłosierdzia 

 

Dzisiaj gościmy w naszej parafii kolejny raz ks. Mariusza Marszałka, 
propagatora kultu Miłosierdzia Bożego. Tym razem ks. Mariusz 
przybywa do nas z wystawą pt. „Wilno – miasto miłosierdzia”. Była ona 
przedstawiana także m.in. w Senacie RP. Ekspozycja przybliża 
najważniejsze miejsca w Wilnie i jego okolice związane z Miłosierdziem 
Bożym oraz postaciami głoszącymi prawdę o miłosierdziu – św. Janem 
Pawłem II, św. siostrą Faustyną Kowalską i bł. ks. Michałem Sopoćko. 
Pomysłodawcą wystawy jest ks. Mariusz Marszałek. Ekspozycja została 
przygotowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z Wilna. Po 
Mszach św. zapraszamy do jej obejrzenie. Ks. Mariusz będzie głosił 
homilie oraz rozprowadzał materiały związane z kultem Miłosierdzia 
Bożego; będzie można także złożyć ofiary na działalność duszpasterską 
OO. Palotynów, którzy m.in. prowadzą sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Częstochowie. 
1 

MSZE ŚWIĘTE: Dni powszednie oprócz soboty: 8.00, 17.00 i 18.00; 

sobota: 8.00 i 18.00 

3 maja i Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

BIURO PARAFIALNE: 

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

http://www.swietyduch.pl/
http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2016/08/Wilno.png


WIELKANOC W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH 
(katolickich i niekatolickich - prawosławnych) 

 W naszej parafii w każdą niedzielę o godzinie 18.00 w kaplicy sprawowana jest 
Msza Święta w obrządku grekokatolickim w języku ukraińskim. W dzisiejszą 
niedzielę o godzinie 9.00 sprawowana jest Msza Św. wielkanocna w tym obrządku. 
Skąd wzięła się różnica w obchodzeniu różnych świąt (w tym m.in.  Wielkanocy i 
Bożego Narodzenia) w Kościele rzymskokatolickim i w Kościołach Wschodnich 
zarówno katolickich jak i prawosławnych? 
 Bez wdawania się w szczegóły, podstawą obecnego kalendarza jest kalendarz 
przygotowany przez egipskiego astronoma Sosygenesa. Juliusz Cezar wprowadził 
go 1 stycznia 45 roku p.n.e. (stąd nazywamy go kalendarzem juliańskim). Kalendarz 
ten obowiązywał w całym imperium rzymskim. Po upadku imperium korzystano z 
niego powszechnie do 1582 r., w Rosji do 1918 r., a w Grecji aż do 1923 r. Kalendarz 
ten „spóźniał” się jednak o jeden dzień raz na 128 lat. Rok kalendarzowy ma 
bowiem 365 dni, a średnia długość roku zwrotnikowego (słonecznego) wynosi 
365,2422 dni, co wymusza wyrównanie roku kalendarzowego co pewien czas (rok 
przestępny). Pomimo tego wyrównywania, kalendarz raz na 128 lat tracił jeden 
dzień. 
 W XVI wieku zrobiła się z tego już spora różnica. Było to problemem dla 
Kościoła katolickiego, dla którego precyzyjne wyznaczenie Wielkanocy było sprawą 
istotną (Wielkanoc jest zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca). 
Stąd papież Grzegorz XIII w 1582 r., bullą „Inter gravissimas” zreformował 
kalendarz juliański. Ten ostatni spóźniał się o jeden dzień raz na 128 lat. 
Gregoriański spóźnia się dzień, ale tylko raz na 3000 lat. Kiedy go wprowadzono, po 
4 października był od razu 15 października 1582 r. - dziesięć dni wycofano z 
kalendarzowego obiegu, by wyrównała się różnica między rokiem kalendarzowym 
i słonecznym. 
 Jak łatwo obliczyć, od 44 r. p.n.e., kiedy Juliusz Cezar wprowadził swój 
kalendarz, do 1582 r. n.e., kiedy papież Grzegorz go zreformował, różnica w czasie 
była prawie 13 dni, a „przyspieszono” kalendarz jedynie o 10 dni – dlaczego? Otóż 
uczyniono to z prostego powodu: nie zniwelowano całej różnicy, a jedynie 10 dni, 
gdyż precyzyjne ustalenie Wielkanocy nastąpiło w czasie Soboru Nicejskiego 20 
maja 325 r. n.e. Od tego momentu do 1582 r. kalendarz „spóźniał” się jedynie o 10 
dni.  
 Reformy tej nie przyjęły niekatolickie Kościoły Wschodnie (prawosławne). Stąd 
w liturgii nadal stosują niezreformowany kalendarz juliański. Kościół 
greckokatolicki, który powstał z Kościoła prawosławnego, w liturgii używa również 
tego kalendarza. Stąd powstała różnica w obliczaniu czasu i różnica terminów 
obchodzenia różnych świąt. 
 Lokalne synody katolickich Kościołów wschodnich coraz częściej podejmują 
decyzje o przyjęciu w liturgii zreformowanego kalendarza gregoriańskiego, aby 
ukazała się bardziej jedność całego świata katolickiego. W Polsce również pojawił 
się taki projekt i być może w najbliższych latach Wielkanoc będzie obchodzona 
wspólnie. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 28. kwietnia 2019 r. 

1. Dzisiaj II. Niedziela Wielkanocna, zwana także Niedzielą Miłosierdzia 

Bożego, która rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Wszystkich czcicieli 

Bożego Miłosierdzia ks. kan. Paweł Kowalski zaprasza do kościoła Chrystusa 

Miłosiernego na Uroczystości Odpustowe o godzinie 15.00. 

2. W środę rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe ku czci Matki 

Najświętszej będą w dni powszednie o godzinie 17.30 a 3 maja oraz w niedziele 

o godzinie 16.30. Jeśli Msza św. w dni powszednie o godzinie 17.00 zakończy się 

wcześniej, to i tak nabożeństwa będziemy rozpoczynać punktualnie o godzinie 

17.30, dlatego przychodzących na nabożeństwa prosimy o poczekanie na 

zakończenie wcześniejszej Mszy św. albo na bardzo dyskretne wchodzenie do 

kościoła, aby nie przeszkadzać w uczestniczeniu we Mszy św. o godzinie 17.00. 

3. W piątek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski oraz 228. 

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msze św. w tym dniu będą według 

porządku niedzielnego, tzn. o godzinie 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. Msza św. w 

czwartek o godzinie 18.00 również będzie z tej Uroczystości. 

4. 3 maja - w I. piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

5. Ks. Proboszcz zaprasza na spotkanie przy kawie do Sali Konferencyjnej 

członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich, Żywego Różańca, 

Adoratorek NSPJ, Panie z Diakonii Domu Bożego oraz Kaplicy w sobotę 4 maja po 

Mszy św. o godzinie 8.00. 

6. Z posługą sakramentalną do swoich chorych ks. Marcin Przybylski oraz ks. 

Marcin Łojko udadzą się w I. sobotę miesiąca (4 maja) od godziny 8.00. Ks. 

Proboszcz uda się do swoich chorych w kolejną sobotę (11 maja) od godziny 

8.00. 

7. Kustosz Kalwarii w Pakości zaprasza na uroczystości odpustowe ku czci 

Znalezienia Krzyża Świętego. Uroczysta suma odpustowa na Wzgórzu 

Kalwaryjskim w Pakości z uczczeniem Relikwii Krzyża Świętego w przyszłą 

niedzielę, 5 maja o godzinie 12.00. 

8. Przyszła niedziela jest Niedzielą Biblijną. Na Mszach św. homilie będzie głosił 

ks. Grzegorz Pawlaczyk, który był kiedyś wikariuszem naszej parafii. Ks. Grzegorz 

pracuje obecnie w Rumunii – po Mszach św. będziemy mogli wesprzeć jego 

działalność misyjną ofiarami do puszek. Za wszystkie ofiary już dziś ks. Grzegorz 

składa serdeczne Bóg zapłać! 

9. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego – obecny numer poświęcony 

jest Miłosierdziu Bożemu. Jest także nowy numer dwumiesięcznika Miłujcie się – w 

tym numerze m.in. o niezwykłych dowodach zmartwychwstania Chrystusa. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Książkiewicz, Marzennę Boda 

oraz Urszulę Mierzwińską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 


