
Intencje Mszalne: 3. Niedziela Adwentu: 15. grudnia 2019 r. 

Poniedziałek 

16 grudnia 
 

Lb 24,2-7.15-17a;  

Mt 21,23-27 

8.00 † Edward Kaczmarek – od Mirosławy Kaczmarek z najbliższą rodziną 

17.00 † Halina Meller – od rodziny Jędrzejewskich i Marczyńskich  

17.00 † Marian Cilski – od Ireny i Ryszarda 

17.00 † Zbigniew Sobczak  - od rodziny Niedbalskich oraz Kazimiery Szczepańskiej 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 
† Zofia Lewandowska; † Tomasz Drwal – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

17 grudnia 
 

Rdz 49,2.8-10; 

 Mt 1,1-17 

8.00 † Elżbieta Ostafi – od przyjaciół z pracy 

17.00 † Maria i Antoni Konik 

17.00 † Genowefa Kałkowska – od wnuka Artura z rodziną 

18.00 † Halina Floryszak – od siostry Ireny 

18.00 † Marzenna Boda – od kuzynki Emilii z rodziną 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od Agnieszki Czerniak z rodziną 

 

Środa 

18 grudnia 
 

Jr 23,5-8;  

Mt 1,18-24 

8.00 † Bogusława i Bolesław Witczak oraz zmarli z rodziny 

15.00 15.00 – 16.00: Spowiedź św. adwentowa 

16.30 16.30 – 18.00: Spowiedź św. adwentowa 

17.00 † Halina Meller – od syna Mirosława z rodziną 

17.00 † Leon Chwiałkowski – od Jolanty z rodzicami 

18.00 † Halina Floryszak – od siostrzenicy Elżbiety z rodziną 

18.00 † Marian Cilski – od pracowników spółdzielni „Merkury” 

18.00 † Alina Ogrodowska – od córki z rodziną 

18.30 18.30 – 19.30: Spowiedź św. adwentowa 

Czwartek 

19 grudnia 
 

Sdz 13,2-7. 

24-25a; 

 Łk 1,5-25 

8.00 † Wojciech Kusznier – od żony z dziećmi 

17.00 † Tadeusz Czaplicki – od współpracowników PKP Cargo 

17.00 † Genowefa Kałkowska – od synowej Doroty z wnukiem Łukaszem 

18.00 † Jerzy Naumann – od wolontariuszy PZC 

18.00 † Marzenna Boda – od kuzynki Wiesławy z rodziną 

18.00 † Zofia Piątkowska – od córki Elżbiety z mężem 

Piątek 

20 grudnia 
 

Iz 7,10-14; 

 Łk 1,26-38 

8.00 † Jan i Stanisława Kucak 

8.00 
† Stanisława Sobkowiak – 19. rocznica śmierci; 

oraz zmarli z rodzin Sobkowiaków i Kalwów 

17.00 † Bolesław Głodek – 26. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

17.00 † Grzegorz Sapiszczak – 9. rocznica śmierci; † Helena i Michał Sapiszczak 

18.00 
† Bogdan Górny – 6. rocznica śmierci –  od żony i dzieci z rodzinami; 

oraz zmarli obu stron  

18.00 † Janina i Antoni Gabryszewscy; † Jerzy Gabryszewski – od Andrzeja z rodziną 

Sobota 

21 grudnia 
 

PnP 2,8-14; 

 Łk 1,39-45 

8.00 
† Aniela – 20. rocznica śmierci – oraz Stanisław Mizera – od córki z rodziną; 

† Tadeusz Mizera – od siostry z rodziną 

18.00 † Grzegorz Jasiak – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Anna i Czesław Paczkowscy; † Józefa i Tomasz Gburczyk; oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Czesława i Jan Niedzwieccy – od córek z rodzinami 

18.00 † Józef Jóśkiewicz – 4 rocznica śmierci – od żony i wnuka Michała z rodziną 

 Niedziela 

22 grudnia 
 

IV. Niedziela 

Adwentu 
 

Iz 7,10-14;  

Rz 1,1-7; 

Mt 1,18-24 

 8.00 † Maria i Szczepan Pakulscy 

9.30 † Urszula Fic oraz zmarli z rodziny Olkowskich 

9.30 † Anna i Eugeniusz Pujanek – od rodziny Dłoniaków 

9.30 † Janina Kaczyńska – od Andrzeja Dąbrowskiego z mamą 

11.00 † Władysław Olejnik – 7. rocznica śmierci 

12.30 † Andrzej Sułek – 5. rocznica śmierci – od Renaty 

17.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

17.00 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!!! 

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! 
 

 
 

  

SSPPOOWWIIEEDDŹŹ  ŚŚWWIIĘĘTTAA  AADDWWEENNTTOOWWAA  

ŚŚRROODDAA  

Godziny:  15.00 - 16.00, 

 16.30 - 18.00, 

 18.30 - 19.30. 
Spowiedź św. w innych parafiach naszego dekanatu: 
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 
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 Bożego Narodzenia! 

Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę!!! 
 

O spowiedzi. Czym jest prawdziwe nawrócenie? 
Pan Jezus mówi „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). 

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” 
(Mk 1,15). Na podstawie słów Pana Jezusa widzimy, że jeśli chcemy wejść do 
królestwa Bożego, musimy się nawrócić. Co to znaczy? Sami widzimy, że chociaż 
wierzymy w Boga od lat, często wyznajemy Mu swoje grzechy w konfesjonale, to 
jednak wciąż jesteśmy zdolni do ich popełnienia, żyjemy więc w błędnym kole 
spowiadania się i grzeszenia. Wydaje się, że nadal nie rozumiemy, czym jest 
prawdziwe nawrócenie, a więc tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze wolni od grzechu. 
Dlatego też jasne zrozumienie tego, czym jest prawdziwe nawrócenie, jest 
niezwykle ważne jeśli chodzi o naszą możliwość wejścia do królestwa niebieskiego. 
 

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 - 17.50; czwartek: 18.30 - 19.30. 

UWAGA: w sobotę biuro nieczynne!!! 
 

http://www.swietyduch.pl/


Modlimy się i spowiadamy od wielu lat, rozliczając się z naszych 
grzechów przed Panem. Ale w momencie, gdy w życiu napotykamy coś 
rzeczywistego, i tak mimowolnie popełniamy grzech, a co więcej 
popełniamy dokładnie te same grzechy raz za razem. Czy więc tak 
naprawdę nawracamy się? Czy przy spowiedzi jest u nas prawdziwy żal za 
grzechy i postanowienie poprawy? 

Odpowiedź jest prosta! Wszystko zależy od tego, czy po spowiedzi 
ulegniemy prawdziwej zmianie. Na przykład, gdy złodziej zostanie 
przyłapany na kradzieży, przyzna się do winy i obieca, że nigdy więcej nie 
ukradnie niczego, czy to znaczy, że nawrócił się? Czy to dowodzi, że 
naprawdę rozpoczął nowy rozdział i nigdy więcej nie popełni kradzieży? 
Niekoniecznie! Najczęściej, aby uchylić się od tymczasowej 
odpowiedzialności za przestępstwo i uniknąć kary, nie ma innego wyjścia, 
jak przyznać się do winy, ale to nie znaczy, że nie będzie chciał w 
przyszłości znów czegoś ukraść. Jeśli natomiast od tego momentu jest w 
stanie powstrzymać się od kradzieży w każdych okolicznościach, jest to 
jedyny dowód, że naprawdę żałuje.  

Czy my też nie postępujemy w ten sposób? Chociaż często wyznajemy 
nasze grzechy Panu i nasza spowiedź wydaje się szczera, po pewnym czasie 
grzeszymy w ten sam sposób co wcześniej, i nie brzydzimy się ani nie 
gardzimy naszymi grzechami w najmniejszym stopniu. Modląc się i 
wyznając grzechy w ten sposób, w rzeczywistości próbujemy oszukać Boga i 
robimy to, aby uniknąć tymczasowego zdyscyplinowania przez Boga i 
szukać przebaczenia Pana, licząc na darowanie kary. A jednak nie 
planujemy gruntownie się zmienić, więc jak to może być prawdziwym 
nawróceniem? 

Prawdziwe nawrócenie i skrucha za grzechy to nie tylko przyznanie się 
do naszych grzechów i złych uczynków w konfesjonale. Aby prawdziwie 
nawracać się, musi być w nas prawdziwa cześć dla Boga i lęk przed nim, 
musi być w nas prawdziwa odraza w głębi naszych serc z powodu 
popełnionych grzechów, musi być postanowienie aby nie iść tą samą starą 
ścieżką, co zawsze. Wówczas zaczniemy zmieniać się i stawać się nowymi 
ludźmi — tylko to jest prawdziwe nawrócenie.  

A co z nami? Chociaż mówimy, że często stajemy przed Bogiem, aby 
okazać skruchę i wyznać grzechy, jest to tylko słowne przyznanie się i nie 
jest odrazą ani pogardą dla naszych grzechów odczuwaną w głębi naszych 
serc. Kiedy napotykamy problemy, nadal dbamy tylko o własne interesy, 
działamy pod kontrolą naszej wewnętrznej, grzesznej natury, pożądamy 
przyjemności grzechu i nie ulegamy prawdziwej zmianie. Ten rodzaj 
skruchy to tylko mechaniczne wykonywanie pewnych czynności i jest on 
całkowicie sprzeczny z wolą Bożą. 

Bóg bada najgłębsze zakamarki serca człowieka i człowiek nie może oszukać 
Boga. Tylko dzięki prawdziwej skrusze możemy zasłużyć na miłosierdzie i 
łaskę Bożą. 

Warto w końcu zrozumieć, że nasza wiara jest często bardzo mętna. 
Jesteśmy jak żebracy, którzy potrafią tylko wyciągać ręce do Pana i prosić 
Go o różne rzeczy, a jednak nie rozumiemy, jak doceniać troskę Boga i 
smutek, jaki odczuwa w swoim sercu dla nas żyjących w grzechu i 
niemyślących o skrusze. Brakuje nam także stanowczości i determinacji, by 
oddalić się od grzechu. Wygląda na to, że jeśli nie jesteśmy w stanie bać się 
Boga i unikać zła, nie będziemy w stanie prawdziwie żałować za grzechy, a 
nasze oczekiwanie, że Pan przyjdzie, aby nas wznieść do nieba, jest tylko 
zwykłą mrzonką. Nie możemy nadal wierzyć w Boga, opierając się na 
własnych błędnych koncepcjach i wyobrażeniach! Musimy skupić się na 
praktykowaniu prawdy i dążyć do zmiany, ponieważ tylko to jest zgodne z 
wolą Boga. 

 

 

 

 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
3. Niedziela Adwentu: 15. grudnia 2019 r. 

1. Zachęcamy do udziału we Mszach św. roratnich do piątku o godzinie 18.00 a w 
sobotę o godzinie 8.00. 
2. W związku ze spowiedziami w innych parafiach w tym tygodniu biuro 
parafialne czynne będzie we wtorek i w czwartek; w sobotę biuro będzie nieczynne. 
Od przyszłego tygodnia do końca kolędy biuro parafialne będzie czynne jedynie w 
soboty; pilne sprawy będzie można załatwiać również po Mszach św. w zakrystii. 
3. Dodatkowe nawiedzenie chorych spoza stałej listy chorych z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia będzie w sobotę 21 grudnia od godziny 8.00. W dalszym ciągu można 
zgłaszać te osoby w zakrystii lub w biurze parafialnym. 
4. Pod chórem nadal można nabywać świece Caritasu, a w zakrystii i w biurze 
parafialnym poświęcone opłatki. 
5. W przyszły wtorek jest Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. w Wigilię będzie 
jedynie o godzinie 8.00. W Wigilię nie ma Mszy św. popołudniowych. O północy z 
wtorku na środę (z 24 na 25 grudnia) zapraszamy na tradycyjną Pasterkę. 
6. W Uroczystość Bożego Narodzenia oraz w II. Święto Msze święte są tak, jak w 
niedziele, tzn. o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. 
7. Spotkanie opłatkowe pielgrzymów Grupy Niebieskiej i młodzieży z DM 
DOMino w niedzielę 22 grudnia o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej. 
8. Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu zaprasza na spotkanie z o. 
Leonem Knabitem - Benedyktynem. Spotkanie odbędzie się sobotę 21 grudnia o 
godzinie 15.00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu - pl. Klasztorny 
2. Wstęp wolny. 
9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stanisławę Rutkowską, Irenę Zawadzką, 
Stanisława Pniewskiego oraz Józefa Lewandowskiego. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie! 


