
Intencje Mszalne 

Święto Chrztu Pańskiego -  12. stycznia 2020 r. 

Poniedziałek 

13 stycznia 
 

1 Sm 1,1-8;  

Mk 1,14-20 

8.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (9) 

8.00 
† Wiesław Oczki – od rodziny Dombków z Francji i Kubiaków z Inowrocławia i z 

Wrocławia 

8.00 † Stanisława Rutkowska – od opiekunek Grażyny, Iwony i Małgorzaty 

18.00 O szczęśliwy przebieg operacji i dar zdrowia dla Jerzego 

18.00 † Wiesław Łepski – od żony 

18.00 † Józef Lewandowski – od syna Mariusza z rodziną 

Wtorek 

14 stycznia 
 

1 Sm 1,9-20;  

Mk 1,21-28 

8.00 † Jan Sobczak – od sąsiadów z ul. Łokietka 31, I. klatka 

8.00 † Józef Lewandowski – od szwagierki Janiny 

8.00 † Aurelia Majik – od Geni 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (10) 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od rodziny Chojnackich 

Środa 

15 stycznia 
 

1 Sm 3,1-10.19-20;  
Mk 1,29-39 

8.00 † Henryk Koralewski – od żony 

8.00 † Zbigniew Orczyk – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

8.00 † Leszek Jakubiak – od rodziny Kaszaków, Kuraszkiewiczów i Siemianowskich 

18.00 † Eugenia i Konstanty Borys – od córki z rodziną 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (11) 

Czwartek 

16 stycznia 
 

1 Sm 4,1b-11; 
 Mk 1,40-45 

8.00 † Liliana Domieracka – od wuja Franciszka z żoną i dziećmi 

8.00 † Kazimierz Leszczyński – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

8.00 † Henryk Wojciechowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (12) 

18.00 † Tadeusz Czaplicki – od brata z rodziną 

Piątek 

17 stycznia 
 

Św. Antoniego 
 

1 Sm 8,4-7.10-22a; 

 Mk 2,1-12 

8.00 † Henryk Koralewski – od synów Szymona, Krystiana, Bartosza i Piotra 

8.00 † Jan Wudniak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Ewy z okazji 40. rocznicy urodzin 

18.00 † Halina Meller – od wnuczki Weroniki z Mateuszem 

18.00 † Henryk Goczkowski – od żony z synem 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (13) 

Sobota 

18 stycznia 
 

1 Sm 9,1-4.17-

19;10,1a;  

Mk 2,13-17 

8.00 
† Helena – 1. rocznica śmierci oraz † Józef – 25. rocznica śmierci – od dzieci z 
rodzinami 

18.00 
† Jadwiga Waszak; † Kazimiera Smokowska – 22. rocznica śmierci – oraz zmarli z 

rodzin z obojga stron – od rodziny Smokowskich 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (14) 

18.00 † Jerzy Skarupiński – od rodziny Zielińskich 

18.00 † Kazimierz Sobczak – od chrześniaczki Anny 

 Niedziela 

19 stycznia 
 

2. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 49,3.5-6;  

1 Kor 1,1-3;  
J 1,29-34 

 8.00 † Andrzej Pietrzak – 6. rocznica śmierci; † Henryk Suwalski 

 9.30 † Jerzy Skarupiński – od lokatorów z ul. Lipowej 53, II. klatka 

11.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (15) 

11.00 † Władysław Markiewicz – 1. rocznica śmierci 

12.30 † Tadeusz Czaplicki – od Jarosława i Agaty Klitkowskich z dziećmi 

12.30 
† Czesław Niewiadomski – 1. rocznica śmierci oraz za zmarłych rodziców z obojga 

stron i zmarłe rodzeństwo 

17.00 † Halina Meller – od pracowników działu margarynowni ZT w Kruszwicy 

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!!! 

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 

12. stycznia 2020 r.  Święto Chrztu Pańskiego          Nr 2/2020 (229) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

CHRZESTNI 
1. Jakie są zadania chrzestnych? Chrzestni przyjmują na siebie obowiązek 
pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby 
zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, 
prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i 
wiernie wypełniał złączone z nim obowiązki (por. kan. 872 KPK). 
2. Ilu chrzestnych powinno być? Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to 
możliwe, chrzestnego (kan. 872 KPK). Konferencja Episkopatu Polski w Instrukcji 
dotyczącej sakramentu chrztu św. ustaliła, iż w Polsce zgodnie z tradycją, chrzczony 
powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę – nigdy dwie kobiety czy 
dwóch mężczyzn). Jeśli jednak jest to niemożliwe lub trudne do zrealizowania, 
chrzczony powinien mieć przynajmniej jednego chrzestnego lub chrzestną. W 
sytuacjach nadzwyczajnych, np. niebezpieczeństwo śmierci, można chrzcić dziecko 
bez chrzestnego. 
3. Jeśli chrzestny ma pomagać w religijnym wychowaniu dziecka, sam powinien 

być człowiekiem wierzącym i żyjącym zgodnie z wiarą, dlatego Kodeks Prawa 
Kanonicznego (KPK) oraz dokumenty Kościoła, które odnoszą się do sakramentu 
chrztu św. wymieniają warunki do tego, aby móc wypełniać funkcję chrzestnego 
(takie same wymogi Kościół stawia świadkom bierzmowania). 

Tak więc chrzestnym może być osoba, która: 

- nie jest matką lub ojcem przyjmującego chrzest (kan. 874 § 1, n. 5 KPK); 
- ukończył/a 16 lat (kan. 874 § 1, n. 2 KPK); 
- jest katolikiem, przyjął/a sakrament Najświętszej Eucharystii 
  oraz sakrament bierzmowania (kan. 874 § 1, n. 3 KPK); 
- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji chrzestnego/nej, m.in.:
 - nie żyje w związku jedynie cywilnym, 

- nie żyje w konkubinacie, 
- nie był/a przyczyną rozpadu małżeństwa sakramentalnego, 
- nie należy do stowarzyszenia czy organizacji ewidentnie  
  sprzecznych z nauczaniem Kościoła, 
- publicznie nie głosi, demonstruje lub nie popiera nauk sprzecznych             

z nauczaniem Kościoła (por. kan. 874 § 1, n. 3 KPK). 
 

MSZE ŚWIĘTE: Dni powszednie: 8.00 i 18.00. 

Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

w niedziele: 17.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim). 

BIURO PARAFIALNE: sobota:11.00-12.00. 
 

http://www.swietyduch.pl/


PLAN KOLĘDY 13.01 - 24.01.2020 R. 
13.01.2020 R. PONIEDZIAŁEK 

1. ul. Krzywoustego 14 – od nr 1 do 25 - od godz. 16.00 - ks. M. Łojko 

2. ul. Krzywoustego 14 – od nr 25 do końca - od godz. 15.30 - ks. M. Przybylski 

3. ul. Kątna 27c – od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

14.01.2020 R. WTOREK 

1. ul. Lipowa 71 – od nr 1 do 35 – od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

2. ul. Lipowa 71 – od nr 36 do końca – od godz. 14.00 - ks. Jerzy Mostowski 

15.01.2020 R. ŚRODA 

1. ul. Długa 22a – od nr 1 do 35 - od godz. 14.00 - ks. M. Łojko 

2. ul. Długa 22a – od nr 36 do 75 - od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

3. ul. Długa 22a – od nr 76 do końca - od godz. 14.00 - ks. Jerzy Mostowski 

4. ul. Jagiełły - domki – od godz. 15.30 - ks. M. Przybylski 

16.01.2020 R. CZWARTEK 

1. ul. Krzywoustego 43 – od nr 1 do 35 - od godz. 14.00 - ks. M. Łojko 

2. ul. Krzywoustego 43 – od nr 36 do 75 – od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

3. ul. Krzywoustego 43 – od nr 76 do końca – od godz. 14.00 - ks. Jerzy Mostowski 

4. ul. Długa 40a – od godz. 14.00 -  ks. M. Przybylski 

17.01.2020 R. PIĄTEK 

1. ul. Lipowa 63 – od nr 1 do 35 – od godz. 15.00 - ks. M. Przybylski 

2. ul. Lipowa 63 – od nr 36 do końca – od godz. 14.00 - ks. M. Łojko 

3. ul. Kątna domki - od nr 1 - od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

4. ul. Kątna domki – od końca - od godz. 14.00 - ks. Jerzy Mostowski 

18.01.2020 R. SOBOTA 

1. ul. Długa 22b – od nr 1 do 25 - od godz. 13.00 - ks. Proboszcz 

2. ul. Długa 22b – od nr 26 do 60 - od godz. 13.00 - ks. M. Przybylski 

3. ul. Długa 22b – od nr 61 do końca - od godz. 13.00 - ks. M. Łojko 

20.01.2020 R. PONIEDZIAŁEK 

1. ul. Jagiełły 3 – od nr 1 do 21 - od godz. 16.00 - ks. M. Łojko 

2. ul. Jagiełły 3 – od nr 22 do końca - od godz. 15.30 - ks. M. Przybylski 

3. ul. Lipowa domki– nieparzyste i parzyste od nr 1 do 17g–od godz. 14.00-ks. Proboszcz 

21.01.2020 R. WTOREK 

1. ul. Jagiełły 5 – od nr 1 do 21 - od godz. 16.00 - ks. M. Przybylski 

2. ul. Jagiełły 5 – od nr 22 do końca - od godz. 16.00 - ks. M. Łojko 

3. ul. Lipowa domki – nieparzyste od nr 21 do 49 (nr 79 jest razem z ul. Długą); 

parzyste od nr 18 do 38 – od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

4. ul. Lipowa domki – parzyste od nr 44 do końca oraz ul. Brzozowa – od godz. 

14.00 - ks. Jerzy Mostowski 

22.01.2020 R. ŚRODA 

1. ul. Jagiełły 7 – od nr 1 do 21 - od godz. 14.00 - ks. M. Łojko 

2. ul. Jagiełły 7 – od nr 22 do końca - od godz. 16.00 - ks. M. Przybylski 

3. ul. Ks. Ziarniaka - od godz. 14.00 – ks. Jerzy Mostowski 

4. ul. Czarneckiego – od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

 

23.01.2020 R. CZWARTEK 

1. ul. Długa 38a – od nr 1 do 35 - od godz. 14.00 -  ks. M. Przybylski 

2. ul. Długa 38a – od nr 36 do 75 - od godz. 14.00 - ks. M. Łojko 

3. ul. Długa 38a – od nr 76 do końca - od godz. 14.00 - ks. Proboszcz 

24.01.2020 R. PIĄTEK 

1. ul. Krzywoustego 40 – od nr 1 do 22 - od godz. 16.00 - ks. M. Przybylski 

2. ul. Krzywoustego 40 – od nr 23 do końca - od godz. 16.00 - ks. M. Łojko 

3. ul. Jagiellońska numery parzyste + ul. Papuszy  - od godz. 14.00 - ks. Jerzy 

Mostowski  

4. ul. Jagiellońska numery nieparzyste - od godz. 14.00 – ks. Proboszcz 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Święto Chrztu Pańskiego -  12. stycznia 2020 r. 

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego. Niedziela Chrztu 

Pańskiego kończy w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia. Chociaż - zgodnie z 

polską tradycją - kolędy śpiewamy do 2 lutego, to jednak od jutra w liturgii 

rozpoczyna się tzw. okres zwykły, przypominający i uobecniający publiczną 

działalność Pana Jezusa. 

2. Ofiary z dzisiejszej niedzieli, drugiej miesiąca, przeznaczamy na cele 

inwestycyjne naszej parafii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać! 

3. Dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych czynna jest biblioteka parafialna. 

4. Do zakończenia kolędy biuro parafialne czynne jest jedynie w soboty od 

godziny 11.00 do 12.00. Pilne sprawy można załatwiać po Mszach św. porannych w 

dni powszednie, czyli około godziny 8.30 oraz po Mszach św. w niedziele. 

5. Kandydatów do bierzmowania ze wszystkich grup zapraszamy na katechezę w 

czwartek 16 stycznia o godzinie 19.00 w kaplicy. Wszystkich kandydatów prosimy o 

zabranie Nowego Testamentu i wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy. 

Katecheza uzupełniająca dla osób, które nie  były na grudniowym spotkaniu 

planowana jest na wtorek 14 stycznia. Kandydaci, którzy nie byli na grudniowym 

spotkaniu, proszeni są w związku z tym o kontakt z ks. Marcinem Przybylskim w 

celu ustalenia godziny. 

6. Katolicka Szkoła Podstawowa zaprasza na drzwi otwarte, które odbędą się w 

sobotę 18 stycznia o godzinie 10.00 w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 20 

(przy kościele Św. Królowej Jadwigi). Będzie okazja do zapoznania się z ofertą 

placówki i wzięcia udziału w warsztatach Małego Odkrywcy. 

 Równocześnie społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej zaprasza 

mieszkańców miasta na przedstawienie jasełkowe w dniu 15 stycznia o godzinie 

17.00 do Domu Kultury „Pszczółka”. Wstęp wolny. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Andrzeja Nowosielskiego, Tadeusza Kulpę 

oraz Krzysztofa Janiaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


