
Intencje Mszalne: IV. Niedziela Adwentu – 20. grudnia 2020 r. 

Poniedziałek 

21 grudnia 
 

Pnp 2,8-14;  
Łk 1,39-45 

8.00 † Michał Banaszak – od brata Piotra z rodziną 

17.00 † Henryk Wojciechowski – 1. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

17.00 † Anna Paczkowska – od córki z rodziną 

17.00 † Zefiryna Orczyk – od wnuka Łukasza z rodziną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Józef Maciejewski – od syna Stanisława, synowej Marii, wnuczki Aleksandry i prawnuków Julki, 

Oliwiera i Daniela Maciejewskich; † Stanisław Stajkowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika; 

† Bogdan Piotrowiak, † Irena Lewandowska, † Małgorzata Maciejewska, † Zbigniew Czerwiński, 

† Szczepan Polachowski, † Jan Skonieczny – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak  

Wtorek 

22 grudnia 
 

1 Sm 1,24-28;  
Łk 1,46-56 

8.00 
† Ks. Ryszard Głowacki, † Janina i Edmund oraz zmarli z rodziny – od rodziny 

Przybylińskich 

17.00 † Piotr Ziółkowski – od syna Mateusza 

17.00 † Krystyna Wabich – od rodziny z Chajewa 

18.00 † Józef Jóśkiewicz – od żony i wnuka Michała z rodziną 

18.00 † Konrad Katulski – od syna Arka i Eli z synami 

Środa 

23 grudnia 
 

Ml 3,1-4.23-24;  

Łk 1,57-66 

8.00 † Józef Maciejewski – od żony z dziećmi, wnukami i prawnukami 

17.00 
† Czesława Błaszak – 20. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Błaszaków i 

Graczyków 

17.00 † Zofia Wawrzyniak – 32. rocznica śmierci – od dzieci, wnuków i prawnuków 

18.00 † Piotr Ziółkowski – od siostry Urszuli z dziećmi 

18.00 † Jan Kopeć – od Pauliny i Darka Gronowskich z synem 

Czwartek 

24 grudnia 
 

Wigilia 

Narodzenia 

Pańskiego  
 

2 Sm 7,1-5.8b-
12. 14a.16;  

Łk 1,67-79 

8.00 † Ewa Muszynkiewicz – od mamy i rodzeństwa z rodzinami 

8.00 † Adam, Maria, Stanisława i Stanisław Dzióbkowscy 

8.00 † Irmina  i Noe Szlang – od Jacka z rodziną 

8.00 † Henryk Dekański – ZP Matuszak 

8.00 † Jerzy Prusak – ZP Matuszak 

24.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Izabeli i Zbigniewa z okazji 50. rocznicy ślubu 

24.00 † Małgorzata Olejnik – 5. rocznica śmierci – od męża z synami 

24.00 Za parafian 

Piątek 

25 grudnia 
 

Uroczystość 

Narodzenia 

Pańskiego 
 

Iz 62,11-12;  

Tt 3,4-7;  
Łk 2,15-20 

8.00 † Jerzy i Stanisława Szukalscy – od syna Mirosława z rodziną  

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla Marii i Kazimierza Banaszaków z okazji 60. rocznicy ślubu 

11.00 † Piotr Graczyk – 4. rocznica śmierci – od żony z dziećmi i wnukami 

11.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

12.30 † Edwin Marek oraz zmarli z rodziny 

12.30 † Władysław Olejnik – 8. rocznica śmierci  

17.00 
† Teresa Lewandowska, † Czesława i Bolesław Michalak; 
† Maria i Stanisław Lewandowscy – od Mieczysława z dziećmi 

Sobota  

26 grudnia 
 

Św. Szczepana 
 

Dz 6,8-10; 7,54-60;  

Mt 10,17-22 

8.00 † Koleta – 8. rocznica śmierci; † Anna i Aleksander Ebert 

8.00 † Ks. Franciszek Resiak – od SWPK A.G. 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla Teresy i Stanisława Ogórek z okazji 50. rocznicy ślubu 

11.00 † Paweł i Stanisława Frąckowiak – od syna z rodziną 

11.00 † Józefa i Kazimierz Nowak – 25. rocznica śmierci; † Sławomir Nowak oraz zmarli z rodziny 

12.30 † Izabela Zwierzchowska – od Zenona i Marii z rodziną 

12.30 † Zygmunt Śliwa – od córek z rodzinami 

17.00 † Zygfryd Eich; † Anastazja i Teodor Szałkiewicz 

Niedziela 

27 grudnia 
 

Święto Świętej 

Rodziny Jezusa, 

Maryi i Józefa 
 

Rdz 15,1-6; 21,1-3;  
Hbr 11,8.11-12.17-19;  

Łk 2,22-40 

8.00 † Stanisława Zdunowska – od Iwony von Kiedrowski z rodziną 

9.30 † Lucyna Zarzeczna 

9.30 † Tomasz Szklarski – od syna Fabiana z rodziną 

11.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

12.30 † Błażej Łukaszewski – 6. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

12.30 † Maria i Józef Cieśla 

17.00 † Jan Domagalski – 5. rocznica śmierci oraz zmarli rodzice z obojga stron 

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. Do Wigilii zachęcamy do udziału we Mszach św. roratnich o godzinie 8.00. 

2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. jedynie o godzinie 8.00 rano. 

Nie ma Mszy św. popołudniowych. O północy tradycyjna Pasterka. Składka z tacy 

podczas Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. 

3. W piątek, w Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia) Msze święte są tak, 

jak w niedziele, tzn. o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00. W sobotę, w Święto 

św. Szczepana (II. Święto - 26 grudnia) Msze św. są również według porządku 

niedzielnego. Składka z tacy z II. Święta jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet 

Lubelski. 

4. W II. Święto - 26 grudnia – mija siódma rocznica śmierci Ks. Prałata 

Franciszka Resiaka, pierwszego proboszcza naszej parafii i budowniczego kościoła. 

Za śp. Księdza Prałata będzie sprawowana Msza św. o godzinie 8.00.  

5. Pod chórem można nadal nabywać poświęcone opłatki. 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 pomoc dla potrzebujących z naszej parafii. 

6. W przyszłą niedzielę w liturgii Święto Świętej Rodziny. 

7. BIURO PARAFIALNE: w tym oraz w przyszłym tygodniu czynne jedynie we 

wtorek od godziny 17.00 do 17.50! 

8. UWAGA!!! W związku z zarządzeniem Rządu RP dotyczącym ograniczenia 

przemieszczania się, obowiązującym w dniach od 31 grudnia od godziny 19.00 do 

dnia 1 stycznia 2021 r. do godziny 6.00, aby wierni mogli powrócić do swych domów 

jeszcze przed godziną 19.00, wieczorna Msza św. w Sylwestra nie będzie w naszej 

parafii o godzinie 18.00, lecz o godzinie 17.00. Intencje mszalne zamówione na 

godzinę 18.00 będą odprawione o godzinie 17.00. 

9. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego – obecny numer jest numerem 

podwójnym - ostatnim w tym roku z książeczką „5 minut z Bogiem” w cenie 10,00 zł. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Teresę Pachulską, Izabelę Zwierzchowską, Barbarę 

Konaszczyc, Wojciecha Urbańskiego, Jerzego Kamińskiego, Piotra Nizińskiego, Zbigniewa 

Rzepę oraz Antoniego Budnego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

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

Wigilia Bożego Narodzenia (czwartek): Msza św. jedynie o godzinie 8.00! 

Pasterka: 24.00. 

Niedziele, Boże Narodzenie, II. Święto: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

BIURO PARAFIALNE: w tym tygodniu jedynie we wtorek: 17.00-17.50!!! 

http://www.swietyduch.pl/


 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

W SPRAWIE ATAKÓW NA OSOBĘ ŚW. JANA PAWŁA II (II. część) 

 

3. Odpowiedź Kościoła w Polsce na wspomniany raport nie może być inna 

niż zakładają to słowa Papieża Franciszka z audiencji środowej, podczas której 

zapewnił on o swojej bliskości z ofiarami wszelakiego wykorzystywania i 

podkreślają konieczność wykorzenienia tego zła. 

Wraz z Papieżem Franciszkiem wyrażam ponownie moje głębokie 

współczucie osobom skrzywdzonym przez niektórych duchownych. 

Konieczne jest sprawiedliwe osądzenie i ukaranie sprawców a także 

nieustanna troska o podnoszenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych 

w Kościele oraz we wszystkich innych środowiskach. 

4. Św. Jan Paweł II prowadził Kościół powszechny przez niemal 27 lat. W 

tym czasie ludzie z całego świata mogli go dobrze poznać, a symboliczną 

odpowiedzią na to poznanie było zawołanie „Santo subito!” w dniu jego 

pogrzebu. Atak na św. Jana Pawła II – w moim przekonaniu – jest w istocie 

atakiem na nauczanie Kościoła, które ten Papież głosił w ciągu całego swego 

pontyfikatu. W jakimś sensie już w 1994 roku przewidział on ten atak: „Oto 

bowiem – jeśli z jednej strony istnieje «cywilizacja miłości», to równocześnie 

też zachodzi możliwość «antycywilizacji» destrukcyjnej, co niestety w naszej 

epoce stało się faktem dokonanym o bardzo szerokim zasięgu” (List do rodzin, 

13). W encyklice Evangelium vitae pisał: „Jeżeli sumienie, które jest okiem 

dającym światło duszy (por. Mt 6,22–23), nazywa «zło dobrem, a dobro złem» 

(por. Iz 5,20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej degeneracji i 

całkowitej ślepoty moralnej” (EV, 24). 

Już w trakcie swego pontyfikatu Jan Paweł II był przedmiotem ataków. 

Pamiętamy najbrutalniejszy z nich, tj. zamach na jego życie dokonany na placu 

św. Piotra 13 maja 1981 r. „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 

niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, 

wypomina nam błędy naszych obyczajów” (Mdr 2,12) – czytamy w Księdze 

Mądrości. 

Rzeczywiście, Papież z Polski już za swojego życia był niewygodny dla 

niektórych środowisk promujących „antycywilizację”, a także dla 

towarzyszących im mediów. „Podejrzliwi od dawna byli w blokach 

startowych, aby zniszczyć pamięć o Janie Pawle II, a tym samym o Kościele 

katolickim, którego nienawidzą” (kard. Gerhard L. Müller). Dlatego 

solidaryzuję się ze stanowiskiem Kolegium Rektorskiego KUL, skierowanym 

do autorów fałszywych i tendencyjnych publikacji, których celem jest nie tyle 

dobro ofiar nadużyć, ile szkalowanie dobrego imienia św. Jana Pawła II i 

podważanie jego autorytetu. 

Niemiecki filozof, Hans–Georg Gadamer, pisał: „Autorytet osób nie ma 

[…] ostatecznej podstawy w akcie poddania i abdykacji rozumu, lecz w akcie 

uznania i poznania – mianowicie poznania tego, że inny przewyższa czyjś osąd 

i pogląd i że dlatego jego sąd ma pierwszeństwo, tj. dzierży prym wobec osądu 

tego kogoś. Wiąże się z tym fakt, że autorytetu się właściwie nie udziela, lecz 

się go zdobywa i musi zdobywać, jeśli chce się go mieć. Polega on na uznaniu 

i w związku z tym na działaniu samego rozumu, który świadom swych granic 

uznaje lepszy wgląd innych” (Prawda i metoda, Warszawa 2004, s. 385). Św. 

Jan Paweł II w ciągu swojego pontyfikatu zdobył sobie u nas ten autorytet. 

Ludzie, którzy nie dorównują mu wielkością, próbują dzisiaj go zniszczyć. Nie 

czynią tego jednak odwołując się do racjonalnych i weryfikowalnych 

argumentów, ale, posługując się manipulacją, próbują wzbudzić wobec niego 

negatywne emocje. 

Dziękuję więc wszystkim za dawanie prawdziwego świadectwa o życiu i 

nauczaniu tego świętego Papieża. Wyrażam wdzięczność wszystkim osobom 

w Polsce i na świecie, za dzielenie się prawdą o tym świętym człowieku. 

Dziękuję szczególnie ludziom określającym się jako Pokolenie św. Jana Pawła 

II za przekazywanie wiedzy i miłości do niego kolejnej generacji, która nie 

mogła go spotkać osobiście. Sięgajmy częściej po nauczanie papieskie i nie 

dozwólmy zniszczyć dobrego imienia św. Jana Pawła II, niestrudzonego 

przewodnika na drodze osoby ludzkiej i społeczeństw do wolności. 

Matkę Bożą, której św. Jan Paweł II zawierzył swoje życie, prośmy o to, by 

jego nauczanie – podobnie jak i jego następców – inspirowało ludzi na całym 

świecie do autentycznego życia Ewangelią Jezusa Chrystusa. 

 

Warszawa–Poznań, dnia 7 grudnia 2020 roku 

✠ Stanisław Gądecki 

Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) 


