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Poniedziałek 

19 

października 
 

Bł. Jerzego 

Popiełuszko 
 

Ef 2,1-10;  
Łk 12,13-21 

8.00 † Władysław Zawada – od sąsiadów Pietrzaków 

17.00 † Krzysztof Zieliński – 5. rocznica śmierci 

17.00 † Jerzy Małowiejski – 2. rocznica śmierci – od żony 

17.00 † Teresa Wojciechowska – od wnuka Mikołaja z żoną i Antosiem 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Tadeusz Nowak – od Danuty Gołębiewskiej z rodziną; 
† Urszula Biczkowska – od pracowników Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w 

Kruszwicy; † Helena Niebojewska, † Karol Nowakowski, † Wawrzyniec Gardynecki, 

† Zofia Grzelak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

20 

października 

Św. Jana 

Kantego 

Ef 2,12-22;  

Łk 12,35-38 

8.00 † Helena i Marian Kiermasz; † Maciej Rymacki – od ojca chrzestnego z rodziną 

17.00 † Andrzej Krzewina – od syna Przemysława z rodziną 

17.00 † Robert Kubiak – od Leszka Olejnika z rodziną 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe  

18.00 † Henryk Persak – od rodziny Hulisz z Kalifornii i rodziny Karczewskich z Inowrocławia 

18.00 † Kazimiera Będziak – od Danuty i Roberta Bartoszak z dziećmi 

Środa 

21 

października 
 

Ef 3,2-12; 
 Łk 12,39-48 

8.00 † Czesława Szczeblowska 

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

Matki Bożej oraz zdrowie dla Urszuli z okazji imienin 

17.00 † Danuta Rzoda – od kuzynki Genowefy z dziećmi 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Wanda Strzelecka – 1. rocznica śmierci – od męża 

18.00 † Jerzy Szukalski – od żony Stanisławy 

Czwartek 

22 

października 

Św. Jana 

Pawła II 

Ef 3,14-21;  
Łk 12,49-53 

8.00 † Barbara Pilarska–Żak – od Jadwigi Czerniak 

17.00 † Grzegorz Kołodziejczyk – od żony 

17.00 † Teresa Wojciechowska – od wnuka Przemysława z żoną i Marceliną 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Wojciech Kuszmier – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

18.00 † Jan Kijak – od rodziny Lewandowskich i Szynkowskich z Radziejowa 

Piątek 

23 

października 
 

Ef 4,1-6;  

Łk 12,54-59 

8.00 † Karol Marciniak – od teścia Eugeniusza i szwagra Marka Światowego 

17.00 † Marian Chudziński – od żony 

17.00 † Irena Kaszubska – od Moniki Frątczak z rodziną 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Irena Rakoczy – 1. rocznica śmierci – od syna z żoną i rodziną 

18.00 † Bogusz Giemziak – od rodziny Brończyków z dziećmi i rodziny Cylków z dziećmi 

Sobota  

24 

października 
 

Ef 4,7-16;  

Łk 13,1-9 

8.00 † Władysław Zawada – od syna z rodziną 

16.00 Msza św. ślubna 
17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Jerzy Mechelewski – od żony 

18.00 † Marek, Julian i Barbara Czubowie – od córki z rodziną 

18.00 † Jerzy Frelich – 12. rocznica śmierci oraz † Kazimiera Frelich – 27. rocznica śmierci 

18.00 † Helena i Leon Adanowicz – od córki z rodziną 

Niedziela 

25 

października 
 

30. Niedziela 

zwykła  
 

Wj 22,20-26;  
1 Tes 1,5c-10;  

Mt 22,34-40 

8.00 † Andrzej Ligocki – 9. rocznica śmierci 
9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Edmund Bierła – 2. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

9.30 † Józef i Stefania Paradowscy oraz zmarli z rodziny Paradowskich – od syna z rodziną 

11.00 † Irena i Stanisław Lewandowscy – od syna z rodziną 

11.00 
† Teresa Lewandowska – 4. rocznica śmierci; † Czesława i Bolesław Michalak; 
† Maria i Stanisław Lewandowscy – od Mieczysława z dziećmi 

12.30 
† Irena Spasińska – 23. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Wegenków, Kozińskich i 

Spasińskich 

12.30 † Ewa Janowska, † Dorota Leśniada – od rodziny 
16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Czesława i Stanisław Wiśniewscy; † Kazimierz i Marta Oźmina 

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę 
Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha 
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Komunia Święta do ust czy na rękę? 

Komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Konferencji Episkopatu Polski 

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii 

św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii 

w Polsce jest Komunia do ust, to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone 

przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub 

grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo 

liturgiczne. 

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie 

Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego 

Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących 

Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z 

założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 

Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na 

przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale 

nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest 

przyjmowanie Komunii w grzechu. Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, 

czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za 

„godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając 

jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się 

nieład i podział w rodzinie Kościoła. 

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie 

profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która 

dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację. Tymczasem faktyczna 

profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej 

pogardy okazywanej świętym postaciom”. Nie można więc zarzucać 

profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z 

wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii. 

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i 

nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, 

które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani 

zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie. 

http://www.swietyduch.pl/


Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi 

niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę 

formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do 

Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób 

udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. 

Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się 

natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, 

biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo, czemu 

należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który 

modlimy się we Mszy przed samą Komunią. 

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie 

wielkiej dbałości o cześć wobec Najświętszego Sakramentu, zwracając uwagę 

na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu 

powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o 

to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. 

Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś 

cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan 

powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również 

zebrać cząstki znajdujące się poza pateną”. Kongregacja ds. Nauki Wiary w 

1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno 

wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest 

ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone 

do palców z powodu pocenia się”. Jeśli kapłani są zobowiązani do 

sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii, podobnie 

powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów 

proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni 

uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną 

okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii. 

Bp Adam Bałabuch 

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

Konferencji Episkopatu Polski 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 18. października 2020 roku 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. W trakcie tego 

tygodnia modlić się będziemy szczególnie o liczne i święte powołania do 

posługi misyjnej. 

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Za 

wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są w dni powszednie w kościele o 

godzinie 17.30 a w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty o 

godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! Przypominamy, że za 

wspólnotowe odmówienie Różańca w kościele lub w domu można uzyskać 

codziennie odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie albo za jakąś 

osobę zmarłą na sposób wstawiennictwa. 

4. W poniedziałek 19 października w liturgii przypada wspomnienie bł. 

księdza Jerzego Popiełuszki, którego relikwie znajdują się w naszym kościele. 

Na zakończenie Mszy św. porannej odmówimy litanię za wstawiennictwem bł. 

ks. Jerzego. W czwartek 22 października, w dzień inauguracji pontyfikatu, w 

liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła II. 

5. Przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania będzie w przyszłą 

niedzielę 25. października na Mszy św. o godzinie 11.00. Próba dla osób, 

które zgłosiły się do bierzmowania, będzie jutro w poniedziałek 19. 

października po Mszy św. o godzinie 18.00. 

6. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać Wymienianki 

jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod 

chórem. W godzinach Wymienianek, podanych na tych kartkach, w 

poniedziałek, środę i sobotę rano zakradł się błąd - rano Wymianianki będą 

przede Mszą - o godzinie 7.30 - a nie jak jest podane o 8.30. Proszę na to 

zwrócić uwagę! 

7. Ze względu na obecną sytuację, w naszym kościele dnia 1. listopada 

Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę, o godzinie 8.00, 9.30, 11.00, 

12.30 oraz 17.00. W Uroczystość Wszystkich Świętych nie będą odwołane 

Msze św. o godzinie 12.30 oraz 17.00. 

8. W związku z ostatnimi ograniczeniami odnośnie ilości wiernych w trakcie 

liturgii (7m2 na osobę), wchodzącymi w życie od jutra (poniedziałek 19. 

października), informujemy, iż powierzchnia kościoła przeznaczona na 

modlitwę pozwala na uczestniczenie do 250 osób. Ponieważ obecnie na każdej 

Mszy św. jest i tak poniżej tej liczby wiernych, informujemy, że na razie w 

naszym kościele nie ma jakiejkolwiek potrzeby ograniczania ilości wiernych 

na Mszach św. Przypominamy jednocześnie, że wierni, uczestniczący w 

liturgii, mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką! 

9. Dzisiaj w całej Polsce jest dzień liczenia wiernych uczestniczących we 

Mszach św. organizowany przez Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego 

w Polsce.  

10. W przyszłą niedzielę nie zapomnijmy o przesunięciu czasu – w nocy z 

sobotę na niedzielę cofamy zegarki o jedną godzinę a więc śpimy jedną 

godzinę dłużej. 

11. Ze względu na obecną sytuację, na razie zawieszone zostają Spotkania 

Biblijne. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Emilię Fiutak. Wieczny odpoczynek 

racz jej dać Panie! 


