
Intencje Mszalne: 2. Niedziela Adwentu: 08. grudnia 2019 r. 

Poniedziałek 

9 grudnia 
 

Iz 35,1-10; 

Łk 5,17-26 

8.00 † Maria Magdalena Dymarska 

17.00 † Joanna Łangowska – od kuzynki Bożeny z rodziną 

17.00 † Anna Pujanek – od Aleksandry z rodziną 

17.00 † Zbigniew Sobczak  - od rodzin Leśniewskich i Koniecznych z ul. Lipowej 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Halina Meller – od Danuty Rosińskiej z rodziną 

† Helena Woźnica; † Kazimierz Balcerak; † Jerzy Zygmunt; † Liliana Domieracka; 

† Ludwika Leszczuk – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Jan Sobczak – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika  

Wtorek 

10 grudnia 
 

Iz 40,1-11;  

Mt 18,12-14 

8.00 † Petronella Jarzynowska – od rodziny Gorajów 

17.00 † Maria Galwas – od chrześniaczki Magdaleny z rodziną 

17.00 † Marian Cilski – od syna Krzysztofa z rodziną 

18.00 † Halina Floryszak – od Małgorzaty z rodziną 

18.00 † Zbigniew Pniewski – od rodziny Nawrockich 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od Róży Wieczorkiewicz z Ewą 

Środa 

11 grudnia 
 

Iz 40,25-31;  

Mt 11,28-30 

8.00 † Elżbieta Ostafi – od Łukasza Lipińskiego z rodziną 

17.00 † Bogdan Lewandowski – od żony 

17.00 † Anna Pujanek – od brata Edmunda z rodziną 

17.00 † Genowefa Kałkowska – od córki Ireny z mężem 

18.00 † Marzenna Boda – od kuzynek Kasi i Ewy z rodzinami 

18.00 † Halina Meller – od męża 

Czwartek 

12 grudnia 
 

Iz 41,13-20;  

Mt 11,11-15 

8.00 † Anna Ziółkowska 

17.00 † Kazimierz Sobczak – od brata Stanisława z rodziną 

17.00 † Aleksandra Szałecka oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Halina Floryszak – od Dariusza z rodziną 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od Krzysztofa Wieczorkiewicza z rodziną 

18.00 † Ewa Stańczyk – od rodziny Majewskich z Torunia 

Piątek 

13 grudnia 
 

Św. Łucji 
 

Iz 48,17-19;  

Mt 11,16-19 

 8.00 † Wojciech Szulc – od Jolanty 

17.00 † Maria Kaczmarek – od rodziny Grobelskich z Janikowa 

17.00 † Halina Meller – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Marzenna Boda – od Agnieszki Woźniak z rodziną i pracownikami zakładu fryzjerskiego  

18.00 † Kazimierz Sobczak – od mamy 

18.00 † Zofia, Wanda i Bronisław Skangiel – od rodziny 

Sobota 

14 grudnia 
 

Św. Jana 

od Krzyża 
 

Syr 48,1-4.9-11;  

Mt 17,10-13 

8.00 † Piotr Żak – od żony Małgorzaty 

8.00 † Stanisław Sobczak – od P. Krystyny i P. Marcina 

18.00 † Grzegorz Jasiak – od żony 

18.00 † Marianna i Tomasz Stasiak oraz zmarli: Edmund, Teresa i Janina 

18.00 
† Krzysztof Wiśniewski – 26. rocznica śmierci;  

† Stanisław, Zofia i Waldemar Wiśniewscy 

 Niedziela 

15 grudnia 
 

III. Niedziela 

Adwentu 
 

Iz 35,1-6a.10;  

Jk 5,7-10;  

Mt 11,2-11 

 8.00 † Łucja Olszak i zmarli z rodziny 

9.30 † Marzenna Boda – od ojca chrzestnego Stanisława z Haliną 

9.30 † Eugeniusz Pujanek – od córki Haliny 

11.00 † Michał, Jadwiga i Bronisław Bytner 

11.00 † Monika Szczecińska oraz córki: Lenka, Zuzia i Oliwia – od Krzysztofa z żoną i dziećmi 

12.30 † Maria Kwarczyńska – od Marii Świtek z rodziną 

12.30 
† Wiktoria, Tadeusz, Stanisław, Aniela i Ksawery Wegienkowie oraz zmarli z rodziny 

Kozińskich – od wnuczki Marii z rodziną 

17.00 † Maria Kaczmarek – od siostrzeńca Tadeusza z rodziną 

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 

08. grudnia 2019 r.   2. Niedziela Adwentu         Nr 49/2019 (224) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
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Kościelec – 12.12 – czwartek: 15.3o–16.15  i 17.oo–17.3o 

Markowice – 16.12 – poniedziałek: 16.oo i 17.oo 

Mątwy, Opatrzności Bożej - 17.12 – wtorek: 18.oo-19.oo 

Szymborze – 17.12 – wtorek: 16.3o–17.3o 

Świętego Ducha - 18.12 – środa: 15.oo-16.oo, 16.3o-18.oo, 18.3o-19.3o 

Św. Mikołaja, Fara – 19.12 – czwartek: 15.3o-16.3o i 17.oo-18.oo 

Ludzisko –  19.12 – czwartek: 16.oo–17.3o 

Chrystusa Miłosiernego – 20.12 – piątek: 17.oo–18.oo i 19.oo–20.oo 

Św. Jadwigi Królowej – 21.12 – sobota: 10.3o–12.oo i 19.oo–21.oo  

Okazja do spowiedzi w pozostałe dni adwentu w parafiach przed Mszami Św.                                                                                                           

Nie będzie okazji do spowiedzi w Wigilię! 
Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę!!! 

 

 
 
 

 

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/


XX Dzień modlitwy i pomocy materialnej 

Kościołowi na Wschodzie 
W II. niedzielę Adwentu czyli 8 grudnia br. z 

inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie 
obchodzony w Kościele w Polsce i na placówkach 
polonijnych już 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 i Azji 
Środkowej czyli Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia, Ukraina, 
Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, 
Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan. 

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie jest szczególnym dniem i wydarzeniem dla wielu Polaków. Jedni są 
rodzinnie czy historycznie związani z tamtymi terenami, inni solidaryzują się z 
tymi, którym przyszło żyć i tworzyć wspólnotę Kościoła katolickiego na Wschodzie. 
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu 
Polski, na miarę swoich możliwości, w oparciu o złożone ofiary, służy pomocą 
duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Aktualnie, Kościołowi 
za wschodnią granicą, służy  ponad 200 kapłanów diecezjalnych, około 300 
kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci zakonnych z Polski oraz osoby 
świeckie. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze 
zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2019 (do 20.11) zostało 
już zrealizowanych 340 próśb, na kwotę 2.355.000,00 zł, z czego najwięcej trafiło na 
Ukrainę i Białoruś. 

Na powyższą kwotę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych 
świątyń, odbudowę oraz renowację kościołów, plebanii oraz salek katechetycznych. 
Inicjatywy duszpasterskie, np. wakacyjny wypoczynek połączony z formacją dla 
dzieci i młodzieży, świetlice i przedszkola, domy dziecka itp., działalność 
charytatywna poszczególnych ośrodków w tym: domy seniora, domy samotnej 
matki, pomoc potrzebującym, stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci 
zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych oraz stypendia 
dla studentów ze Wschodu. Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla 
Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii 
paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a 
także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy 
katechetycznych. 

Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych 
ofiarodawców indywidualnych przez cały rok, służą bezcenną pomocą katolikom 
we wszystkich tamtejszych diecezjach. 

W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami, łączą się wierni z wielu 
parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień 
modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią 
granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
2. Niedziela Adwentu: 08. grudnia 2019 r. 

1. Dzisiaj 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. 

2. Dzisiaj w II. niedzielę Adwentu - z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski - jest 

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. jest 

zbiórka do puszek na ten cel. Za ofiary serdecznie dziękujemy! 

3. W dzisiejszą niedzielę zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. W miesiącach 

zimowych ofiary te będą przeznaczone głównie na ogrzewanie kościoła. Za wszystkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

4. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych. 

5. Zachęcamy do udziału w Roratach. Roraty w naszej parafii są sprawowane w 

kościele od poniedziałku do piątku o godzinie 18.00 a w sobotę o godz inie 8.00. Od 

poniedziałku do piątku Msza św. o godzinie 8.00 i 17.00 sprawowana jest w kaplicy. 

6. Parafialny Zespół Caritas prowadzi adwentową akcję pod hasłem: „Być dobrym 

jak chleb”. Z drzewka adwentowego można zabierać serca z konkretną formą 

przygotowania paczki dla potrzebujących pomocy. Zachęcamy wszystkich do włączenia 

się w nią. 

7. Pod chórem można nabywać świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a w zakrystii 

lub w biurze parafialnym można nabywać poświęcone opłatki. 

8. 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. 

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

10. Ostatnie, szóste spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego w sobotę 14 grudnia o 

godzinie 19.00 w kaplicy. 

11. Dodatkowe nawiedzenie chorych spoza stałej listy chorych z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia będzie w sobotę 21 grudnia od godziny 8.00. Można zgłaszać te osoby w 

zakrystii lub w biurze parafialnym. 

12. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W dalszym ciągu zachęcamy do 

nabywania Małego Gościa Niedzielnego. W grudniowym numerze artykuły związane z 

tegorocznymi Roratami a dla dzieci do sklejenia roratni lampion. 

13. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Radzimską oraz Wiesława Łepskiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

Informacje o spotkaniach kandydatów do bierzmowania: 

Kandydatów z grup: św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Gianny Beretty Molli, sł. Bożej Marty 

Robin zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 10 grudnia o godzinie 19.00 do 

kaplicy. 

Kandydatów z grup: św. Oscara Romero, bł. Pier Giorgia Frassatiego, sł. Bożego Carla 

Acutisa zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę 11 grudnia o godzinie 19.00 do 

kaplicy.  

Wszystkich kandydatów prosimy o zabranie Nowego Testamentu i wypełnionych materiałów 

z poprzedniej katechezy. 


