
Intencje Mszalne: 1. Niedziela Adwentu: 01. grudnia 2019 r. 

Poniedziałek 

2 grudnia 
 

Iz 2,1-5;  

Mt 8,5-11 

8.00 † Roman Ryszka – 3. rocznica śmierci 

17.00 † Zbigniew Sobczak – od żony Haliny z synem Jarosławem z rodziną 

17.00 † Marian Cilski – od wnuczki Oli z rodziną 

17.00 † Jadwiga Szafrańska – od córki z dziećmi 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Jadwiga Ligocka – 4. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

Wtorek 

3 grudnia 
 

Św. Franciszka 

Ksawerego 
 

Iz 11,1-10;  

Łk 10,21-24 

8.00 † Janusz, Stefania, Stanisław oraz o zdrowie dla ks. Jarosława 

8.00 † ks. Franciszek Resiak – od Róż Różańcowych 

17.00 † ks. Franciszek Resiak 

17.00 † Kamila Białek – od Bogumiła z rodzicami 

18.00 † Zbigniew Białecki – od Bożeny i Andrzeja Lewińskich 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od Ireny i Mariana Żakowskich 

Środa 

4 grudnia 
 

Św. Barbary 
 

Iz 25,6-10a; 

Mt 15,29-37 

8.00 Za zmarłych rodziców z obu stron, zmarłych chrzestnych oraz rodzeństwo 

17.00 † Kazimiera Dąbek – od córki z mężem i rodziną 

17.00 † Czesław Murawski – 5. rocznica śmierci – od żony z synami 

17.00 † Marzenna Boda – od Basi Jaszcz z rodziną 

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

Matki Bożej oraz zdrowie dla Stanisława z okazji 80. rocznicy urodzin – od żony z rodziną 

18.00 † Janina Wiącek – od syna Jana z żoną i dziećmi  

Czwartek 

5 grudnia 
 

Iz 26,1-6; 

 Mt 7,21.24-27 

8.00 † Jarosław Przekwas – od rodziny Rychlewskich i Sapiszczak 

17.00 † Zbigniew Murlik – od Marii z rodziną 

17.00 † Klemens Kruszka – od syna Tomasza z rodziną 

18.00 † Jerzy Naumann – od Agnieszki z Krystianem 

18.00 † Mieczysław Czarnecki – od żony z córkami 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od kolegi Ryszarda z rodziną 

Piątek 

6 grudnia 
 

Św. Mikołaja 
 

Iz 29,17-24;  

Mt 9,27-31 

 8.00 † Elżbieta Ostafi – od Renaty Zawada z rodziną 

17.00 † Marzenna Boda – od Wiolety Chojnackiej i Elżbiety Maziarz 

17.00 † Marian Cilski – od Stefana z Marysią 

18.00 † Antonina i Mieczysław Goraj  

18.00 † Eleonora Piotrowska – 1. rocznica śmierci – od męża i dzieci z rodzinami 

18.00 † Halina Floryszak – od Łukasza z rodziną 

Sobota 

7 grudnia 
 

Św. Ambrożego 
 

Iz 30,19-21.23-26;  

Mt 9,35–10,1.5a.6-8 

8.00 † Elżbieta Klimek – od syna Sebastiana z rodziną 

8.00 † Renata Zielińska – od męża z dziećmi 

18.00 † Aniela – 10. rocznica śmierci oraz † Franciszek Ziółkowscy; † Teresa Zacharek 

18.00 
† Zbigniew Pniewski – od sąsiadów Wójcików i Grykałowskich z ul. Marulewskiej oraz 

rodziny Miszczykowiczów z ul. Kasztanowej 

18.00 † Helena Wojciechowska – 44. rocznica śmierci; † Adam i Andrzej Wojciechowscy 

 Niedziela 

8 grudnia 
 

Uroczystość 

Niepokalanego 

Poczęcia 

Najświętszej 

Maryi Panny 
 

II. Niedziela 

Adwentu 
 

Iz 2,1-5;  

Rz 13,11-14;  

Mt 24,37-44 

 8.00 † Maria Kaczmarek – syna z rodziną 

9.30 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Małgorzaty z okazji 40. rocznicy urodzin – od 

rodziców 

9.30 
† Marianna i Walenty Zdziarscy; † Kazimiera i Henryk Cichoccy oraz zmarli  z rodzin: 

Cichockich, Walickich i Zdziarskich 

11.00 † Henryk Maciejewski – 4. rocznica śmierci – od żony z córkami 

11.00 † Jan Burdacki – od siostrzenicy Mireli z rodziną 

12.30 † Natalia i Władysław Małek; † Wanda i Józef Mozgowiec 

17.00 † Marzenna Boda – od Małgorzaty Szudzichowskiej 

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

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

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

Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie 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! 
 

 
 

 

Do udziału w tegorocznych Mszach Świętych ku czci Matki Bożej w Adwencie, 

tzw. Roratach pod hasłem: „Radujcie się. Pan jest blisko!” zapraszamy wszystkich 

parafian a szczególnie rodziny z dziećmi i młodzież. Nauczanie roratnie będzie 

poświęcone słudze Bożemu Stefanowi kard. Wyszyńskiemu, który zostanie 
beatyfikowany w czerwcu 2020 r. Roraty od poniedziałku do piątku o godzinie 

18.00 a w soboty o 8.00. Każdego dnia na zakończenie Mszy św. losować będziemy 

ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymować będzie po naszej parafii. 
Msze św. roratnie będą w kościele, natomiast wszystkie pozostałe w kaplicy. W I. 

piątek miesiąca obydwie Msze św. popołudniowe będą w kościele. 
 

INTENCJE 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA GRUDZIEŃ 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja ogólna: 

Za kobiety oczekujące narodzin dziecka, 

aby przyjęły i wychowały je z miłością. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Papieska intencja ewangelizacyjna: 

Aby każdy kraj podjął konieczne działania, 

by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. 

TAJEMNICE BOLESNE: Intencja krajowa: 

Za Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców 

i pozostała krajem katolickim, a także o pojednanie w Ojczyźnie. 

TAJEMNICE RADOSNE: Intencja parafialna: 

O to, by rodzice podejmowali szczerą troskę o rozwój moralno-duchowy swoich dzieci 

i potrafili przekazywać dzieciom Ewangelię. 
 

 

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

17.00: w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy. 

Dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00; soboty: 8.00 i 18.00. 

BIURO PARAFIALNE: 

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

http://www.swietyduch.pl/


Świeca, która tworzy 
polską Wigilię 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to akcja, dzięki której 

Polacy mogą w prosty sposób pomóc potrzebującym 

wsparcia dzieciom. W ramach jej 26. edycji Caritas 

przygotowała świece, które zapłoną na wigilijnych stołach. 

Środki zebrane dzięki dystrybucji świec będą przeznaczone 

na pomoc dla dzieci w Polsce i za granicą. 

Pozyskane podczas akcji fundusze umożliwiają co roku 

zapewnienie dzieciom wakacyjnego wypoczynku, bezpłatnych posiłków, stypendiów oraz 

wsparcia w rehabilitacji i leczeniu. 

Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego 

kraju. Dzięki ofiarności Polaków, biorących udział w ubiegłorocznej edycji akcji, udało się 

m.in. odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań 

wojennych. W tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z 

dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co 

roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od blisko 20 

lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z 

Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-

Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos.  

Jak wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom? 

- Nabywając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas; 

- wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT); 

- dokonując płatności na konto lub wypełniając przelew – dane na stronie 

wigilijnedzielo.caritas.pl 

Dzięki świecy Caritas nie tylko pomagamy konkretnym dzieciom, ale wpływamy także 

na sytuację ich rodzin. Niejednokrotnie przywracamy wiarę w drugiego człowieka i w lepszą 

przyszłość dzieci, w których rodzice pokładają nadzieję. Przez lata działalności Caritas udało 

się poprawić kondycję materialną, moralną i duchową setek tysięcy polskich rodzin. Ufamy, 

że ten rok także przyniesie światło tysiącom dzieci, świadcząc o wielkich pokładach dobroci 

w każdym z nas. 
 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Niedziela Adwentu: 01. grudnia 2019 r. 

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, czas radosnego oczekiwania na Boże 

Narodzenie. W zakrystii i w biurze parafialnym można nabywać poświęcone opłatki (które 

dzisiaj święcimy na zakończenie każdej Mszy św.) w cenie 2 zł za komplet (w komplecie 3 

duże opłatki i 2 małe). Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas” będą 

rozprowadzane przy wyjściu z kościoła przez Parafialny Zespół „Caritas” – małe świece w 

cenie 7 zł oraz kilka wzorów dużych w cenie 13 zł. 

2. Podobnie jak w roku ubiegłym od dzisiejszej niedzieli Parafialny Zespół „Caritas” rusza 

z kolejną edycją świątecznej paczki pod hasłem: „Być dobrym jak chleb”. Od dziś można 

zabierać z drzewka adwentowego serca z konkretną formą przygotowania paczki. Serdecznie 
zachęcamy wszystkich parafian do podjęcia tego dzieła miłosierdzia. 

 

 

Oprócz drzewka adwentowego do skarbon w kościele i w kaplicy można składać ofiary na 

ten cel. Ofiary za świece Caritasu ponad ustaloną cenę, również będą przeznaczone na 

pomoc dla potrzebujących. W najbliższy piątek oraz sobotę nasz Parafialny Zespół 

„Caritas” włączy się także w ogólnopolską akcję zbiórki żywności dla potrzebujących. 

Woluntariusze Parafialnego Zespołu „Caritas” będą w inowrocławskich „Lidlach” i 

„Biedronkach”. Za wszystkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
3. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 

modlić za zmarłych mężów i zmarłe żony polecanych przez parafian. Imiona i 

nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można  składać przede Mszą 

do koszyczka wystawionego pod chórem. 

4. We wtorek po Mszy św. o godzinie 8.00 odmówimy Litanię do św. Brata Alberta. 

5. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 8.00, za wstawiennictwem 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki, będziemy się modlić o powołania kapłańskie, misyjne i 

zakonne oraz o wierność w powołaniu dla wszystkich kapłanów, braci i sióstr 

zakonnych. 

6. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.30 do 17.00 i 

od 17.30 do 18.00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo 

pierwszopiątkowe do NSPJ w kaplicy po Mszy św. porannej. 

7. W adwentowe piątki w ramach spotkań „Teologia przy kawie” zapraszamy młodzież 

najpierw na Roraty o godzinie 18.00, a po nich do kaplicy na kwadrans adoracji – 

potem na kawę/herbatę i dzielenie słowem Bożym na plebanię! 

8. Ks. Marcin Przybylski oraz ks. Proboszcz nawiedzą swoich chorych w I. sobotę 

miesiąca 07. grudnia od godziny 8.00. Dodatkowe nawiedzenie chorych z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia będzie w sobotę 21 grudnia. Prosimy o zgłaszanie 

dodatkowych chorych do tego nawiedzenia w zakrystii lub w biurze parafialnym. 

9. Spotkanie ze Słowem Bożym w sobotę o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej. 

10. Piąte spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego w sobotę o godzinie 19.00 w kaplicy.  

11. W przyszłą niedzielę 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Na Mszy św. o godzinie 11.00 poświęcone i wręczone 
zostaną medaliki dzieciom przygotowującym się do I. Komunii św.  

12. Biblioteka Parafialna czynna będzie za tydzień po Mszach św. przedpołudniowych. 

13. Za tydzień zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. W miesiącach zimowych ofiary te 

będą przeznaczone głównie na ogrzewanie kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

14. Za tydzień w II. niedzielę Adwentu z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie 

obchodzony w Kościele w Polsce po raz dwudziesty: Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 

katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Po Mszach św. będzie 

zbiórka do puszek na ten cel. 

15. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W naszej gazetce parafialnej podane 
są intencje Żywego Różańca na grudzień. Zachęcamy też do nabywania Małego Gościa 

Niedzielnego. W grudniowym numerze artykuły związane z tegorocznymi roratami i 

lampion do sklejenia. 

16. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Mariolę Falk, Janinę Ojczenasz, Irenę Michalską, 

Henryka Koralewskigo, Marcina Góralskiego, Andrzeja Liszkowskiego oraz Sylwestra 

Wilińskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


