
Intencje Mszalne: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –22. listopada 2020 r. 

Poniedziałek 

23 listopada 
 

Ap 14,1-3.4b-5;  

Łk 21,1-4 

8.00 † Antoni Żak oraz zmarli rodzice z obojga stron 

17.00 † Irena i Zdzisław Lewandowscy – od brata Mariana z rodziną 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (23) 

17.00 † Jerzy Mechelewski – od rodziny Pałuckich 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Kazimierz Woźniak – od Szczepana Polachowskiego z rodziną; † Krystyna 

Krobska – od córki Karoliny z rodziną; Z podziękowaniem za otrzymane łaski 
oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i 

Piotra oraz dla Martyny i Kamila oraz za dusze w czyśćcu cierpiące; 

† Maria Okońska, † Józef Kołodziej – od Zakładu Pogrzebowego Credo; 
† Aleksandra Manowska, † Czesława Malinowska, † Stanisław Malagowski – 

od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak  

Wtorek 

24 listopada 

Św. Andrzeja Dung-

Lac  i Towarzyszy 

Ap 14,14-20;  
Łk 21,5-11 

8.00 † Alicja Koman – od Marii Świtek z rodziną 

17.00 † Janina Ojczenasz – 1. rocznica śmierci – od dzieci z rodzinami 

17.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za zdrowie i otrzymane łaski 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (24) 

18.00 † Sylwester Wiliński – 1. rocznica śmierci – od siostrzenicy Ali z mężem 

Środa 

25 listopada 
 

Ap 15,1-4;  
Łk 21,12-19 

8.00 † Piotr Chodziński i jego rodzice – od cioci Klary 

17.00 † Helena i Zdzisław Welter; † Teresa i Józef Różańscy 

17.00 † Krystyna Zarembska – od siostry z mężem i synem oraz rodziną Sosnowskich 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (25) 

18.00 † Edmund Kozłowski – od Małgorzaty i Ryszarda Dobierzewskich z rodziną 

Czwartek 

26 listopada 
 

Ap 18,1-2.21-23; 

19,1-3.9a;  

Łk 21,20-28 

8.00 † Jerzy Zygmunt – 1. rocznica śmierci –  od żony  z dziećmi  

17.00 
† Grzegorz Kołodziejczyk – od syna Łukasza z rodziną i od rodziny Teresy i 

Zdzisława Kawa 

17.00 † Halina Stawicka – od Marka Gawrońskiego z rodziną 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (26) 

18.00 † Regina i Marian Kopciowie oraz zmarli z rodziny 

Piątek 

27 listopada 
 

Ap 20,1-4.11–21,2; 

 Łk 21,29-33 

8.00 † Antonina i Wincenty Kwiecień – od córki  

17.00 † Wioletta Wojciechowska – 5. rocznica śmierci – od córki Katarzyny 

17.00 † Zdzisław Lewandowski – od córki Małgorzaty z rodziną 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (27) 

18.00 † Leokadia Sobczak – od wnuka Daniela z żoną i dziećmi 

Sobota  

28 listopada 
 

Ap 22,1-7; 
 Łk 21,34-36 

8.00 † Teresa Różańska – 26. rocznica śmierci – od dzieci  

18.00 † Jerzy Mechelewski – od córki Anny z rodziną 

18.00 † Anna Siwa – 2. rocznica śmierci  - od męża i synów 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (28) 

18.00 † Teresa Radzikowska – od sąsiadów z ul. Lipowej 71, klatka I. i II. 

Niedziela 

29 listopada 
 

I. Niedziela Adwentu 
 

Iz 63,16b-17.19b; 

64,2b-7;  
1 Kor 1,3-9; 

 Mk 13,33-37 

8.00 
† Joanna Majewska – 10. rocznica śmierci; † Władysław Majewski – od córki z 

mężem 

9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Ewa Muszynkiewicz – 4. rocznica śmierci – od mamy i rodzeństwa z rodzinami 

9.30 
† Stefania Zalewska; † Urszula, Jan i Andrzej Chęcińscy; 

† Anna, Władysław i Stanisław Różańscy 

11.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za zdrowie oraz otrzymane łaski 

12.30 † Tomasz Szklarski – od syna Jakuba i Pauliny wraz z dziećmi 

12.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy i Czesława z 

okazji 45. rocznicy ślubu 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (29) 

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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 

22. listopada 2020 roku 
 

1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Mszy 

św. o godzinie 9.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, 

Litania do NSPJ i akt oddania. 

2. Przyszła niedziela rozpoczyna Adwent, czas radosnego 

oczekiwania na Boże Narodzenie. 

3. Od ubiegłej niedzieli można nabywać pod chórem poświęcone 

opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”. 

4. Zachęcamy do nabycia „Przewodnika Katolickiego”. 

5. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Irenę Balcerak, Romana 

Piotrowskiego, Zdzisława Powalskiego, Mariana Boguszewskiego 

oraz Stefana Szudzichowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 
 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00. 

Soboty: 8.00 i 18.00. Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; 

sobota: 11.00-12.00 – wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

Numer konta parafii: 05 1240 1196 1111 0010 6494 1416 

Tytuł wpłaty: - darowizna na cele kultu religijnego parafii lub 

- darowizna na cele charytatywno–opiekuńcze parafii 

Bóg zapłać za wszelką pomoc! 

http://www.swietyduch.pl/


Przestań Się lękać! 
 

Kończy się rok liturgiczny. Przez ostatnie dwa tygodnie roku kościelnego w 

dzień powszedni od poniedziałku do soboty są czytane kolejne fragmenty 

ostatniej księgi Nowego Testamentu Apokalipsy Św. Jana Apostoła.  

 Czy wiesz, jak brzmią pierwsze słowa, które wypowiada Bóg do człowieka 

w Księdze Apokalipsy? „Przestań się lękać!” (Ap 1,17). Bóg wie, że różnie 

możemy patrzeć na tajemnicze objawienie, jakie otrzymał Jan. On przewiduje 

naszą reakcję. „Nie bój się!” to przesłanie dotyczące wszystkiego, co zostało 

zawarte w Apokalipsie. Mamy wybór: możemy zaufać sobie, swojemu 

ograniczonemu poznaniu i pogrążyć się w strachu albo zaufać Temu, który 

widzi lepiej. Apokalipsa jest opowieścią o wielkim miłosierdziu, kluczem do 

drzwi, za którymi czeka niepojęty, kochający Bóg. Apokalipsa to historia o 

życiu – nie o śmierci. O życiu! I to nie byle jakim, bo o życiu wiecznym. 

 Apokalipsa świętego Jana składa się z dwudziestu dwóch rozdziałów. 

Pierwsze trzy to prolog informujący o objawieniu, jakiego doznał Jan oraz 

siedem listów Jana do różnych kościołów na terenach obecnej Turcji. Od 

czwartego rozdziału zaczyna się opis proroczych wizji, jakie miał Jan, a 

rozdziały dwadzieścia jeden i dwadzieścia dwa to opis Nowego Jeruzalem.  

 Jan opisuje obraz Boga, jaki zobaczył w widzeniu. Jest to Bóg-władca w 

całym swoim majestacie. Siedzi na tronie, wokół którego są rozstawione 

kolejne dwadzieścia cztery trony. Najprawdopodobniej symbolizują świętych 

ze Starego Testamentu. Są też cztery Istoty, co do których nie ma pewności, 

czym są. Być może są to aniołowie, choć mówi się również, że mogą to być 

sami Ewangeliści. 

 W prawej dłoni Bóg trzyma księgę opieczętowaną siedmioma pieczęciami. 

Nikt nie jest w stanie otworzyć tej księgi poza Barankiem z siedmioma rogami 

i siedmioma oczami. Rogi to symbol władzy, oczy wiedzy. Sam baranek 

paschalny (wszędzie się podkreśla, że jest to „baranek zabity”) to symboliczne 

przedstawienie Chrystusa, który przez swoją śmierć na krzyżu jako jedyny jest 

w stanie otworzyć księgę, w której zapisane są losy świata. 

 Pierwsze cztery pieczęcie złamane. Z każdą kolejną pojawia się koń: biały, 

barwy ognia, czarny, trupio blady – symbolizują wojnę, głód i śmierć. A 

pierwszy z nich to zapowiedź ostatecznego zwycięstwa Ewangelii. Piąta 

pieczęć przywołuje dusze męczenników. Złamanie szóstej pieczęci to obraz 

prawdziwej katastrofy: następuje trzęsienie ziemi, słońce staje się czarne. Z 

kolei księżyc przybiera barwę krwi, gwiazdy zaś spadają na ziemię. A ludzie? 

Już wiedzą, co się dzieje, więc uciekają. Kryją się, mimo iż wiedzą, że mają 

małe szanse na ratunek. 

  

 Szczęście mają błogosławieni — sto czterdzieści cztery tysiące 

opieczętowanych Sług Bożych z poszczególnych pokoleń. Nie do końca 

wiadomo, czy to tylko męczennicy, ale najważniejsza informacja jest taka, że 

to oni tworzą Kościół Triumfujący. Białe szaty i palmy, które mają w rękach, 

symbolizują odkupienie we krwi Baranka. Oni są szczęśliwi i spokojni. 

 Otwarta zostaje siódma pieczęć i zaczyna się kolejna katastrofa. Najpierw 

panuje przerażająca cisza, po czym siedmiu aniołów podnosi do góry siedem 

trąb. Tak jak kolejne pieczęcie symbolizowały poszczególne klęski, tak tutaj 

trąby to znak kataklizmów rozumianych jako kara Boża. Mamy więc grad, 

ogień, potop, zatrucie wód, zaćmienie słońca i nadejście ciemności, atak 

szarańczy i wojnę. Siódma trąba to zapowiedź nadejścia Chrystusa i Sądu 

Ostatecznego. 

 Tutaj na moment akcja Sądu Ostatecznego zostaje przerwana. Janowi na 

niebie ukazuje się „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, z 

wieńcem z gwiazd dwunastu”. Okazuje się, że niewiasta jest w ciąży, a na jej 

dziecko czeka Smok, który chce je pożreć. Na szczęście po narodzinach 

dziecko zostaje uniesione do Boga i Jego tronu, a niewiasta zbiega na pustynię, 

aby tam żyć przez tysiąc dwieście siedemdziesiąt dni. W niebie rozgrywa się 

walka między archaniołem Michałem i jego zastępami a Smokiem, który chce 

pożreć dziecko. Smok w końcu przegrywa i zostaje strącony w czeluści. 

Dziecię to Chrystus, a Smok to Szatan, który przegrywa walkę z Bogiem. 

 Po przegranej bitwie Apostoł Jan widzi kolejną scenę, w której Smok 

przekazuje władzę Bestii. Ta również ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia 

atakuje ludzi, zdobywa nad nimi władzę. Pojawia się druga Bestia, na usługach 

tej pierwszej, jest to tak zwany Fałszywy Prorok, parodia Ducha Świętego, a 

jego imię to Sześćset Sześćdziesiąt Sześć. 

 Aniołowie nawołują do nawrócenia. Pojawia się zapowiedź upadku 

Wielkiej Nierządnicy i Wielkiego Babilonu, symbolu wszystkich grzechów 

ludzkości. 

 W końcu po wszystkich zapowiedziach pojawia się Chrystus na białym 

koniu, który pokonuje Bestię i Fałszywego Proroka, a następnie zrzuca ich do 

piekła gorejącego siarką. 

 Po sądzie nad narodami pojawia się wizja Nowego Jeruzalem, czyli „nieba 

nowego i ziemi nowej”. Do tej Nowej Niebieskiej Jerozolimy są zaproszeni 

wszyscy, ale nie wszyscy do niej dotrą; nie wszyscy będą zbawieni. Na koniec 

pojawiają się drzewo i rzeka życia, które symbolizują ostateczne nadejście 

Jezusa Chrystusa. 

 W tych dniach, gdy w liturgii Kościoła czytane są kolejne fragmenty 

Apokalipsy, sięgnijmy po nią w naszych domach. Czasami zastanawiamy 

się, jak wygląda niebo. W Apokalipsie dowiemy się o tym. 


