
Intencje Mszalne: II. Niedziela Adwentu – 06. grudnia 2020 r. 

Poniedziałek 

7 grudnia 
 

Św. Ambrożego  
 

Iz 35,1-10;  
Łk 5,17-26 

8.00 † Helena Wiśniewska – od Małgosi i Mietka 

17.00 † Barbara Pilarska–Żak – od syna Waldemara z rodziną  

17.00 † Barbara Urbanek – 20. rocznica śmierci – od męża z dziećmi 

17.00 † Elżbieta Dyrda – od Małgorzaty i Andrzeja Jaworskich 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Józef Lewandowski – 1. rocznica śmierci – od synów z rodzinami; 

† Krystyna Krobska – od Oli z rodziną 

Wtorek 

8 grudnia 

Uroczystość 

Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

Rdz 3,9-15.20;  
Rz 15,4-9;  

Łk 1,26-38 

8.00 † Danuta Stanielewicz – od Dobrosławy z rodziną 

17.00 † Dariusz Tybczyński – od mamy i siostry z rodziną 

17.00 
† Grzegorz Kołodziejczyk – od Geni i Jurka Szmid z Inowrocławia oraz od 

Moniki i Clarela z dziećmi z Francji 

18.00 † Marian Duch – od bratowej Ani z rodziną 

18.00 † Jerzy Mechelewski – od siostry 

Środa 

9 grudnia 
 

Iz 40,25-31;  

Mt 11,28-30 

8.00 † Zygmunt Jankowski – od siostry Czesławy z synami 

17.00 † Barbara Pilarska–Żak – od chrześniaczki Agnieszki z rodziną 

17.00 † Barbara Siemiątkowska – od wnuków Jakuba, Łukasza i Huberta z mamą 

18.00 † Zdzisław Lewandowski – od szwagierki Joli z Kasią i Adrianem 

18.00 † Henryk Sawicki – od rodziny Dziedziców 

Czwartek 

10 grudnia 
 

Iz 41,13-20;  

Mt 11,11-15 

8.00 † Bonifacy Meller – od córki Katarzyny z rodziną 

17.00 † Piotr Ziółkowski – od mieszkańców Marulew 

17.00 
† Anna Borowicka – od Działu Organizacji i Wykonawstwa Robót Zakładu 

Robót Publicznych w Inowrocławiu 

18.00 † Zbigniew Krokowski – od rodziny Różańskich 

18.00 † Zygmunt Jankowski – od żony i synów z rodzinami 

Piątek 

11 grudnia 
 

Iz 48,17-19;  

Mt 11,16-19 

8.00 † Danuta Stanielewicz – od Piotra Janusza z rodziną 

17.00 † Jerzy Mechelewski – od rodziny Cieniaków 

17.00 † Barbara Siemiątkowska – od Teresy Tydola z rodziną 

18.00 † Cecylia Skarupińska – od rodziny Kozłowskich i Jareckich 

18.00 † Dariusz Tybczyńśki – od cioci Doni z rodziną 

Sobota  

12 grudnia 
 

Syr 48,1-4.9-11;  
Mt 17,10-13 

8.00 † Aleksandra Szałecka – od syna Grzegorza z rodziną 

8.00 † Stanisława i Franciszek Szpak oraz zmarli z rodziny Szpak 

18.00 † Andrzej Krzewina – od Barbary i Jacka Orzechowskich  

18.00 † Marian Duch – od córki Wioletty 

18.00 † Marian Duch – od wnuczek 

Niedziela 

13 grudnia 
 

III. Niedziela 

Adwentu 
 

Iz 61,1-2a.10-11;  
1 Tes 5,16-24;  

J 1,6-8.19-28 

8.00 † Łucja Olszak; † Grzegorz Kaszak oraz zmarli z rodziny 

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

9.30 † Tomasz Szklarski – od córki Carmen z mamą 

11.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla: Oliwii, Patryka, Kacpra, 

Pauliny, Natana i Emila – od babci 

11.00 † Maria i Antoni Konik 

12.30 † Wanda i Józef Mozgowiec; † Natalia i Władysław  Małek 

12.30 † Michał, Jadwiga i Bronisław Bytner 

17.00 † Maria Huss 

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 

06. grudnia 2020 r.        II. Niedziela Adwentu            Nr 43/2020 (270) 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Msze Święte ku czci Matki Bożej w Adwencie, tzw. „Roraty” są od 

poniedziałku do soboty o godzinie 8.00 rano – serdecznie na nie zapraszamy. 

2. W tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację związaną z wirusem, 

Wolontariusze Parafialnego Zespołu „Caritas” będą przygotowywali świąteczne 

paczki dla potrzebujących  sami. Jeśli ktoś chciałby włączyć się do tej pomocy, przy 

drzewku adwentowym postawiona jest skarbonka, do której można składać ofiary na 

ten cel. Dzisiaj po Mszach św. Wolontariusze „Caritas” będą zbierać na ten cel także 

ofiary do puszek. Za wszystkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 

modlić za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian. Imiona i 

nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać przede Mszą 

do koszyczka wystawionego pod chórem. 

4. We wtorek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Msze św. tak, jak w dzień powszedni. 

5. W przyszłą niedzielę zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. Za wszystkie 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

7. Nawiedzenie chorych z okazji Świąt Bożego Narodzenia będzie w sobotę 19 

grudnia od godziny 8.00. Można zgłaszać te osoby w zakrystii lub w biurze 

parafialnym. 

8. W tym roku nie będzie spowiedzi św. adwentowej przed Bożym Narodzeniem w 

jeden konkretny dzień. Przez cały Adwent będziemy do dyspozycji w konfesjonałach; 

tak więc prosimy aby skorzystać z sakramentu pokuty w trakcie całego Adwentu. Aby 

lepiej się przygotować do tego sakramentu, w naszej gazetce parafialnej został 

wydrukowany przykładowy rachunek sumienia dla dorosłych. 

9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Renatę Witkowską, Irenę Lewandowską, 

Małgorzatę Maciejewską, Bogdana Piotrowiaka, Zbigniewa Czerwińskiego oraz 

Stanisława Stajkowskiego. 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! 

http://www.swietyduch.pl/


PRZYKŁADOWY RACHUNEK SUMIENIA - PRZYKAZANIA BOŻE: 
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

Czy pozwalałem sobie na poważne wątpienie w prawdy wiary? 

Czy przeczyłem wierze albo niektórym jej prawdom w myśli lub przed ludźmi? 

Czy mówiłem bez szacunku o rzeczach świętych, sakramentach, Kościele? 

Czy miałem odwagę przyznawać się do wiary w swoim środowisku? 

Czy z niedbalstwa zbyt rzadko przystępowałem do sakramentów? 

Czy zaniedbałem osobistą modlitwę? 

Czy liczyłem się z Panem w moich życiowych wyborach? 

Czy starałem się pogłębiać moją wiedzę religijną? 

Czy kierowałem się w życiu zabobonami lub wróżbami? 

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 

Czy przeklinałem lub bluźniłem? Czy czyniłem to w obecności innych?  

Czy wymawiałem imię Boże bez potrzeby, ze złością, z lekceważeniem, lub w inny sposób 

używałem go bez należytego szacunku? 

Czy ukazywałem szacunek krzyżowi i innym symbolom wiary? 

Czy przysięgałem lekkomyślnie lub niezgodnie z prawdą?  

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

Czy opuszczałem Mszę św. w niedziele i w święta obowiązujące? 

Czy zachowywałem przepisy postne? 

Czy spowiadałem się i przyjąłem Komunię świętą w czasie nakazanym przez Kościół? 

Czy podejmowałem pracę niekonieczną w święta i niedziele? 

Czy brałem udział w hucznych zabawach w czasie przez Kościół zakazanym? 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

Czy odnosiłem się z szacunkiem do rodziców? 

Czy modliłem się za nich, opiekowałem się nimi w razie potrzeby?  

Czy dbałem o wychowanie swoich dzieci? Czy dałem im zły przykład? 

Czy dbałem o życie religijne swoich dzieci, modliłem się wspólnie z nimi, razem chodziliśmy 

na Msze św.? Czy czuwałem nad ich formacją religijną?  

Czy uczyłem swoje dzieci, co jest dobre, a co złe i dlaczego? 

Czy reagowałem w mądry sposób na grzechy swoich dzieci (napomnienie, wyjaśnienie, 

pokazanie dobrej drogi)? 

Czy pozwalałem, aby oglądali niemoralne, nieprzyzwoite filmy lub programy telewizyjne itp.? 

Czy kłóciłem się z moim współmałżonkiem? 

Czy doszło do złego traktowania go w słowie lub czynie? 

Czy szukałem tego, co nas łączy i unikałem tego, co nas dzieli? 

Czy interesowałem się sprawami ludzi, którzy mnie otaczają, szczególnie tymi, którzy są mi 

bliscy z racji pokrewieństwa, pracy, przyjaźni? 

Czy starałem się im przyjść z pomocą? 

5. Nie zabijaj. 

Czy pozbawiłem kogoś życia w sposób umyślny lub nieumyślny? Czy dokonałam lub byłem 

sprawcą aborcji? Czy moje poglądy na aborcję, eutanazję są zgodne z nauczaniem Kościoła? 

Czy żyję z kimś w nieprzyjaźni, nienawiści, czy jestem na kogoś obrażony? 

Czy starałem się o wyjaśnienie pretensji i pojednanie? 

Czy umiałem przebaczać lub chowam w sercu urazy? 

Czy staram się o dobroć wobec wszystkich? 

Czy traktowałem źle moich bliźnich słowem lub czynem? 

 

Czy dawałem okazję do grzechu innej osobie przez swoje nieodpowiednie rozmowy, 

zachowanie, sposób ubierania się itp.? 

Czy dbałem o moje zdrowie? Czy myślałem o pozbawieniu się życia? 

Czy upiłem się, piłem za dużo lub używałem narkotyków? Czy zachęcałem innych do picia? 

Czy prowadziłem w sposób nieodpowiedzialny samochód lub motocykl, stwarzając przez to 

ryzyko dla siebie i dla innych? 

Czy jestem uzależniony od nowych technologii? Czy wchodziłem do nieodpowiednich portali? 

Czy marnowałem czasu w czatach, grach internetowych lub sieciach społecznościowych? 

Czy z tego powodu nie spełniłem należycie swoich obowiązków?  

6. Nie cudzołóż. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

Czy zabawiałem się nieczystymi myślami lub wspomnieniami? 

Czy przywoływałem je dobrowolnie? Czy prowadziłem rozmowy bezwstydne? 

Czy uczestniczyłem w zabawach będących okazją do grzechu (pewne tańce, niemoralne filmy 

lub przedstawienia, złe lektury, pornografia, nieodpowiednie towarzystwo itd.)? 

Czy prowokowałem swoją postawą sytuacje, które mogą prowadzić do nieczystości? 

Czy dokonywałem aktów nieczystych? Sam lub z innymi osobami? Ile razy? 

Czy istniało pokrewieństwo lub jakaś inna okoliczność, która by mnie dodatkowo obciążała?  

Czy jestem przywiązany uczuciowo do kogoś niewłaściwego lub utrzymuję przyjaźnie będące 

stałą okazją do grzechu?  

Małżonkowie 

Czy popełniałem czyny przeciwne wierności małżeńskiej? 

Czy starałem się o podtrzymanie i umacnianie miłości w małżeństwie? 

Czy starałem się pomagać znajomym przeżywającym kryzys małżeński? 

Czy unikałem potomstwa stosując środki antykoncepcyjne? 

Czy traktowałem przedmiotowo współmałżonka? 

Czy stosowałem środki wczesnoporonne? Czy namawiałem do tego inne osoby? 

7. Nie kradnij. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

Czy ukradłem jakąś rzecz lub sumę pieniędzy? Czy przyjąłem lub dałem łapówkę? 

Czy w miarę moich możliwości naprawiłem szkodę? Czy zwracałem długi? 

Czy płaciłem podatki wymagane przez sprawiedliwość? 

Czy byłem wrażliwy na potrzeby innych? 

Czy dawałem jałmużnę proporcjonalną do mojej pozycji ekonomicznej?  

Czy moją pracę i obowiązki wykonywałem uczciwie i rzetelnie? 

Czy oszukałem pracodawcę, klientów lub kogokolwiek? 

Czy wspomagałem programy lub akcje społeczne niemoralne lub godzące w wartości ludzkie i 

chrześcijańskie?  

Czy korzystałem bezprawnie z własności społecznej, np. wyłudzając świadczenie, które mi się 

nie należy? 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

Czy byłem zawsze szczery w spowiedzi? 

Czy zataiłem niektóre grzechy lub wyznałem je ogólnikowo? 

Czy kłamałem? Czy przez kłamstwo wyrządziłem komuś szkodę? 

Czy starałem się ją naprawić? 

Czy plotkowałem? Czy rozpowszechniam niesprawdzone informacje i pomówienia? 

Czy oczerniałem innych? Czy starałem się naprawić szkodę wyrządzoną w ten sposób? 

Czy bezpodstawnie źle osądzałem bliźniego? Czy takimi sądami dzieliłem się z innymi? 

Czy niesłusznie krytykowałem i oskarżałem innych? 


