
Intencje Mszalne: III. Niedziela Adwentu – 13. grudnia 2020 r. 

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 

Poniedziałek 

14 grudnia 
 

Św. Jana od 

Krzyża  
 

Lb 24,2-7.15-17a;  

Mt 21,23-27 

8.00 † Danuta Stanielewicz – od sąsiadów Kinas 

17.00 † Barbara Pilarska–Żak – od brata Stanisława z rodziną 

17.00 † Jerzy Mechelewski – od Marysi i Janka 

17.00 † Zefiryna Orczyk – od wnuczki Doroty z rodziną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Krystyna Krobska, † Agnieszka Zybała, † Jerzy Bąkiewicz, † Henryk Polewski, 

† Stanisława Szukalska, † Marianna Szczęsna, † Bożena Stefańska, † Ryszard 

Leszczuk, † Bogusława Szajer – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

15 grudnia 
 

So 3,1-2.9-13;  

Mt 21,28-32 

8.00 † Ziemowit Krysztoforski – od żony 

17.00 † Piotr Ziółkowski – od syna Artura z rodziną 

17.00 † Dariusz Tybczyński – od chrzestnego z rodziną z Kruszwicy 

18.00 † Zbigniew Karalewski – od rodziny Chęcińskich i Płatoszów z Kołobrzegu 

18.00 † Jerzy Mechelewski – od rodziny Krzyżanowskich i Chruściel 

Środa 

16 grudnia 
 

Iz 45,6b-8.18.21b-25; 

 Łk 7,18b-23 

8.00 † Bogusława i Bolesław Witczak; † Mirosława i Tadeusz oraz zmarli z rodziny  

17.00 † Barbara Pilarska–Żak – od siostry Bożeny i siostrzeńca Jarosława z rodziną 

17.00 † Krystyna Wabich – od sąsiadów z ul. Łokietka 13, II. klatka 

18.00 † Anna Borowicka – od pracowników Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu 

18.00 † Konrad Katulski – od żony 

Czwartek 

17 grudnia 
 

Rdz 49,1a.2.8-10;  

Mt 1,1-17 

8.00 † Helena Niebojewska – od Marianny i Barbary 

17.00 † Barbara Głowacka – od rodziny Kaszaków i Walczaków 

17.00 † Zefiryna Orczyk – od syna z żoną 

18.00 † Piotr Ziółkowski – od córki Beaty 

18.00 † Jan Kopeć – od Stanisławy i Bogdana Gronowskich 

Piątek 

18 grudnia 
 

Jr 23,5-8;  

Mt 1,18-24 

8.00 † Małgorzata Mochalska – od rodziny Kaszaków 

17.00 † Cecylia Skarupińska – od sąsiadów z ul. Lipowej 53, II. klatka 

17.00 † Konrad Katulski – od syna Grzegorza z synami 

18.00 † Janina, Pelagia, Zdzisław Szymańscy; † Katarzyna Lewandowska 

18.00 † Magdalena, Władysław Marchlewscy; † Urszula Świerska; † Jerzy Kaziński 

Sobota  

19 grudnia 
 

Sdz 13,2-7.24-25a; 

 Łk 1,5-25 

8.00 † Krystyna Wabich – od rodziny z Bytomia 

18.00 † Bogna Ziółkowska – od męża z dziećmi i zięciem 

18.00 † Maria i Szczepan Pakulscy  

18.00 † Tomasz i Marianna Stasiak; † Edward, Teresa i Janina  

18.00 † Joanna Wodniak – od Natalii z rodziną, Arkadiusza z Agnieszką i od Przemysława 

Niedziela 

20 grudnia 
 

IV. Niedziela 

Adwentu 
 

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 

14a. 16;  
Rz 16, 25-27;  

Łk 1, 26-38 

8.00 
† Stanisława Sobkowiak – 20. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Sobkowiaków i 

Kalwów 

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

9.30 † Urszula Fic oraz zmarli z rodziny Olkowskich 

9.30 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

11.00 † Marianna i Walenty Zdziarscy; † Kazimiera i Henryk Cichoccy 

11.00 
† Grzegorz – 10. rocznica śmierci; † Helena i Michał Sapiszczak 

oraz zmarli z rodziny Walickich i Zdziarskich 

12.30 † Stefan Grzegorek – od żony z dziećmi 

17.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Zachęcamy do udziału we Mszach św. roratnich od poniedziałku do  

soboty o godzinie 8.00. 

2. Dzisiaj zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. Za wszystkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

4. Nawiedzenie chorych z okazji Świąt Bożego Narodzenia w sobotę 19. 

grudnia od godziny 8.00. W dalszym ciągu można zgłaszać te osoby w 

zakrystii lub w biurze parafialnym. 

5. Pod chórem można nabywać poświęcone opłatki; świec Caritasu już nie 

ma. Pod chórem Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas 

rozprowadzają dekoracje świąteczne – wszystkie ozdoby wykonane są z 

drewna - jest to rękodzieło. Środki w ten sposób pozyskane również 

zostaną przeznaczone na świąteczne paczki dla potrzebujących naszej 

pomocy. 

6. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Wandę Pietrzak, Szczepana 

Polachowskiego, Jana Skoniecznego, Henryka Polaka oraz Janusza 

Dombek. 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/


OŚWIADCZENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 

W SPRAWIE ATAKÓW 

NA OSOBĘ ŚW. JANA PAWŁA II (I. część) 

W 100–lecie urodzin św. Jana Pawła II jesteśmy świadkami 

bezprecedensowych ataków na jego osobę. Pretekstem są rzekome zaniedbania 

Papieża w zakresie ujawniania i karania duchownych – sprawców nadużyć 

seksualnych wobec nieletnich. Osoby badające rzetelnie historię pontyfikatu Ojca 

Świętego doskonale wiedzą, że kwestie ochrony dzieci i młodzieży oraz 

przeciwdziałania wszelkim nadużyciom ze strony duchownych stanowiły dla Ojca 

Świętego najwyższy priorytet. To on widział w młodych przyszłość Kościoła, 

dlatego też – jako pierwszy – wprowadził kościelne regulacje prawne, mające 

chronić najsłabszych, a tym samym zapoczątkował realizację procesu 

zmierzającego do wykrywania przestępstw seksualnych i karania duchownych, 

którzy się tego dopuszczają. 

1. Trzeba jasno powiedzieć, że dzisiejszy stan świadomości w tych kwestiach 

oraz wprowadzane późniejsze wytyczne, a także instrukcje postępowania w 

ogromnej mierze wynikają właśnie z decyzji i działań św. Jana Pawła II. Decyzje 

te stanowiły inspirację dla dalszych kroków mających na celu ochronę dzieci i 

młodzieży oraz pomoc osobom skrzywdzonym w Kościele. Papież przytaczał z 

mocą słowa z Ewangelii św. Jana: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 

8,32). W obecnej sytuacji pragnę więc zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. 

Święty Jan Paweł II – jako pierwszy – wprowadził w Kościele przepisy prawne 

zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży. Już w 1993 r. wskazywał 

biskupom z USA, że – w przypadku przestępstw seksualnych – kanoniczne kary, 

włącznie z wydaleniem z kapłaństwa, są konieczne i w pełni uzasadnione. 

Dodawał, że powinny one podkreślać wagę krzywdy i wyrządzonego zła. Ojciec 

Święty przypominając ewangeliczne słowa Jezusa, zaznaczał w liście do 

amerykańskich biskupów, że „dla tego, który sieje zgorszenie, lepiej byłoby mieć 

wielki kamień młyński zawieszony na szyi i utonąć w głębinach morza”. W 1994 

roku wydał specjalny indult dla Kościoła w USA, dwa lata później dla Irlandii, 

podkreślając, że nie może być żadnej tolerancji dla wykorzystywania seksualnego 

osób małoletnich. 

W 2001 roku – wraz z wprowadzeniem norm motu proprio Sacramentorum 

sanctitatis tutela – zobowiązał każdego biskupa oraz wyższego przełożonego 

zakonnego do zgłaszania wszystkich przestępstw seksualnych popełnionych przez 

duchownych wobec małoletnich przed 18. rokiem życia. W dokumencie tym 

czytamy m.in.: „Jeśli ordynariusz lub hierarcha otrzyma wiadomość, przynajmniej 

prawdopodobną, o popełnieniu przestępstwa zastrzeżonego, po przeprowadzeniu 

badania wstępnego winien powiadomić o tym Kongregację Nauki Wiary, która z 

wyjątkiem ewentualnego zastrzeżenia dla siebie sprawy z powodu szczególnych 

okoliczności wskazuje ordynariuszowi lub hierarsze sposób postępowania”. Od 

roku 2001 sprawy tego typu pochodzące z całego świata są zgłaszane do tejże 

Kongregacji. 

Postawę św. Jana Pawła II jasno oddaje ponadto stanowisko wyrażone w 2002 

roku wobec biskupów amerykańskich: „Ludzie muszą wiedzieć, że w stanie 

kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby 

nieletnich”. Trzeba wiec stanowczo sprzeciwiać się rozszerzaniu niepopartych 

żadnymi dowodami oskarżeń o jego rzekomych zaniedbaniach w reagowaniu na 

poznane przypadki negatywnych zachowań duchownych i świeckich. 

To św. Jan Paweł II wyznaczył kierunek działań w kwestii ochrony dzieci i 

młodzieży, który był potem rozwijany przez Papieża Benedykta XVI. W Liście 

pasterskim do katolików w Irlandii (19 marca 2010 roku) – zwrócił się on m.in. do 

duchownych tymi słowami: „Zdradziliście niewinnych młodych ludzi oraz ich 

rodziców, którzy pokładali w was zaufanie. Musicie za to odpowiedzieć przed 

Bogiem wszechmogącym, a także przed odpowiednio powołanymi do tego 

sądami”. Obecnie ten sam kierunek kontynuuje z mocą Papież Franciszek. 

2. „Raport na temat instytucjonalnego dochodzenia i procesu decyzyjnego 

Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kardynała Theodore’a McCarricka (od 

1930 do 2017)” jednoznacznie dowodzi, że św. Jan Paweł II został cynicznie 

oszukany. 

Przed nominacją McCarricka na funkcję arcybiskupa metropolity 

waszyngtońskiego, św. Jan Paweł II zasięgał opinii biskupów amerykańskich na 

temat tej kandydatury. Dziś wiemy, że nie otrzymał pełnych informacji. Sam 

McCarrick – w liście z 6 sierpnia 2000 roku zaadresowanym do sekretarza Jana 

Pawła II – kłamał zapewniając, że nie miał z nikim relacji seksualnych. Dopiero 

niedawno okazało się, że ofiarą oszustw byłego kardynała prowadzącego 

podwójne życie stali się nie tylko Papieże, ale także Prezydenci USA i 

Departament Stanu, z którymi współpracował. „Jeśli ludzie, którzy codziennie 

zajmowali się McCarrickiem, nic nie widzieli, nie słyszeli, nie wiedzieli, a także 

nie zgłaszali niczego wyraźnie Rzymowi, to jak Papież oddalony o 10 tys. km 

mógł świadomie powstrzymać wilka w owczej skórze” (kard. Gerhard L. Müller). 

Do dziś nie wiemy wielu rzeczy na temat byłego kardynała McCarrick’a. Nie 

jest wyjaśniony np. wątek wywiadowczy w jego życiorysie (patrz: Raport, s. 34, 

przypis 127 oraz s. 95–96). Wydaje się, że jego zdolność manipulowania 

Kościołem nie wynikała jedynie z jego indywidualnych umiejętności. 

Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za publikację tego raportu, a 

także za te słowa: „Jan Paweł II był człowiekiem tak rygorystycznym moralnie, o 

takiej prawości moralnej, że nigdy nie pozwoliłby na awans skorumpowanej 

kandydatury” (Raport, s. 401). „Ten, kto kwestionuje świętość Jana Pawła II jest 

zaślepiony swymi uprzedzeniami i nie wie, co mówi. Jest to tym bardziej przykre, 

gdy robią to niektórzy katolicy” (kard. Camillo Ruini). 

Warszawa–Poznań, dnia 7 grudnia 2020 roku    ✠ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 


