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† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (22)
† Kazimierz Smętek – od Barbary z rodziną
† Witolda Gronostajska – od syna Stanisława z żoną
† Aleksandra Szydłowska – od syna z córką, † Bernard Bochat – od córki Anny,
† Krystyna Włodarczyk – od I. Róży Żywego Różańca,
† Feliks Machewicz – od kuzyna Zbyszka z rodziną,
† Zbigniew Kaszubowski, † Bolesław Wiśniewski, † Zofia Wasilewska – od Zakładu
Pogrzebowego P. Matuszak
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (23)
† Antonii Żak – 11. rocznica śmierci – od żony - oraz rodzice z obu stron
† Elżbieta Bącik – od cioci Anny Skoniecznej z rodziną z Inowrocławia
† Mariusz Bochat – od siostrzeńców Bartka, Macieja i siostrzenicy Julity z rodzinami
† Rodzice, rodzice chrzestni i rodzeństwo
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (24)
† Danuta Lewandowska – rodziny Manickich
† Marcin Małecki – od Mirosławy i Jana
† Sylwia Puszczykowska – od córki Marty z rodziną
† Jerzy Koch – od współlokatorów
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (25)
† Stanisław Łojko – 1. rocznica śmierci
† Zofia Bubacz – od rodziny
† Czesław Ziemkowski – od chrześniaka Bartłomieja z rodziną
† Janina Mazurska – od córki Marioli z mężem Karolem
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (26)
† Janina Kwiatkowska – od syna Janusza z żoną
† Mirosław Kawczyński – od teściowej z synem Jarosławem
† Kazimierz Zwierzychowski – od rodziny Sobocińskich i Radwańskich
† Marian Stępień – od żony
† Łucja i Bernard – 45. rocznica śmierci - † Zofia i Wojciech, oraz zmarli z rodziny
Janowskich, Olszaków, oraz † Kazimiera Wiśniewska
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (27)
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Teresy z okazji urodzin - od dzieci
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Krystyny i Marka z okazji 45. rocznicy ślubu
† Bogdan Rybski – 9. rocznica śmierci, † Marianna i Stanisław Rybscy
† Bogdan Piotrowiak – 1. rocznica śmierci – od żony z synami i od córki z rodziną
† Helena Kruszewska – 1. rocznica śmierci, † Genowefa Wojtas – 1. rocznica śmierci
W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim
† Marianna i Eugeniusz Przekwas – od córek z rodzinami
† Andrzej Krzewina – od żony
† Anna, Danuta Siwa – 3. rocznica śmierci – od męża i synów z rodzinami
† Anna Adamska – Msza św. Gregoriańska (28)
† Marian Cilski
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy i Czesława Paczkowskich z okazji 46.
rocznicy ślubu
† Urszula, Jan i Andrzej Chęcińscy
oraz zmarli z rodziny Różańskich i Paczkowskich

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

21. listopada 2021 r.

34. Niedziela Zwykła Nr 47/2021 (320 - rok VII)
KSIĄŻECZKA DO NABOŻEŃSTWA

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci
klas III. do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej
Komunii Świętej jest poświęcenie i wręczenie
książeczek do nabożeństwa. Dzieci te
otrzymują dzisiaj na Mszy św. o godzinie
11.00 poświęcone książeczki. Od tego dnia
mają być dla nich pomocą w modlitwie i nasłuchiwaniu Pana Boga, który
powinien królować w ich myśleniu i działaniu.
Modlitewniki te są dla większości z nas książkami emocjonalnymi. Zasadniczo
nieistotny jest ich twórca (redaktor) czy nawet tytuł, funkcjonują po prostu
jako książeczka. W pamięć zapada szczególnie ta pierwsza, otrzymywana na
ogół w okresie przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. Gdy przywołuję
w myślach mój pierwszy modlitewnik, powraca nie tyle całościowy układ
książeczki, ile jej okładka (pamiętam jak sam wielokrotnie ją naprawiałem, bo
się rozsypywała); powracają również konkretne modlitwy i ilustracje
towarzyszące rozważaniom nabożeństwa różańcowego, drogi krzyżowej, czy
Gorzkich Żali. Wydaje się, że właśnie ta emocjonalna otoczka nałożona na
tematykę i przeznaczenie książeczek do nabożeństwa (ich funkcję
przewodnika, pośrednika w relacjach z Bogiem) jeszcze mocniej je
„sakralizuje” i sprawia, że często przechowujemy je jako cenne relikwie.
Ta poświęcona książeczka komunijna, którą dzieci otrzymują w dzisiejszą
niedzielę, niech będzie często przez nie używana. Niech rodzice i dziadkowie
pomagają swoim dzieciom i wnukom w korzystaniu z niej jako pomocy do
tego, aby często zwracały się do Pana Boga słowami modlitw, które tam
zostały umieszczone.
Proboszcz
MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele):
Niedziele: 8.00, 9.30; 11.00; 12.30; 17.00.
Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.0;
soboty: 8.00 i 18.00.
BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30;
sobota: 11.00-12.00 - wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka!

Rok liturgiczny
W ciągu rocznego cyklu Kościół wspomina całe misterium Chrystusa - od
momentu Wcielenia przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie oraz Zesłanie
Ducha Świętego aż po oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa na końcu
czasów. Rok liturgiczny rozpoczyna się zawsze od I. Niedzieli Adwentu. Cały
rok liturgiczny składa się z następujących okresów:
Adwent: rozpoczyna się I. Nieszporami I. Niedzieli Adwentu i trwa do I.
Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc
wieczorem 24 grudnia). Obejmuje 4 kolejne niedziele.
Okres Narodzenia Pańskiego: zaczyna się od I. Nieszporów uroczystości
Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu
Pańskiego (niedzieli po Trzech Królach).
Wielki Post: trwa 40 dni i rozpoczyna się w Środę Popielcową. Do dobrego
przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. Do okresu
Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących - jak w ciągu całego
roku - bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia
niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Palmową Męki Pańskiej.
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa: jest
szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się ono od Mszy Wieczerzy
Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek, ma swoje centrum w
najbardziej uroczystej z liturgii - liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a
kończy II. Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Okres Wielkanocny: Przez 50 dni po uroczystości Zmartwychwstania trwa
Okres Wielkanocny, w którym Kościół raduje się ze zwycięstwa Chrystusa.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy Okres Wielkanocny.
Okres Zwykły w ciągu roku: obejmuje 33 lub 34 tygodnie. W tym czasie,
zwłaszcza w niedziele, towarzyszymy Jezusowi w Jego publicznej
działalności. Składa się z dwóch części: pierwsza rozpoczyna się w
poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą
Popielcową. Powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po
uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I. Nieszporami I.
Niedzieli Adwentu.
Cykle czytań liturgicznych: W ciągu roku liturgicznego w trakcie Mszy
św. czyta się znaczną część zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Ze
względu na ich obfitość, niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu
trzyletnim, oznaczanym literami A, B i C (np. kończący się rok liturgiczny
2020/2021 był rokiem B, rok 2021/2022 będzie rokiem C, rok 2022/2023 - A,
2023/2024 - ponownie B itd.). Natomiast w dni powszednie Okresu Zwykłego
używa się czytań z jednego z dwu cykli: I lub II. Cyklu I. używa się w latach
nieparzystych (tak było np. w obecnym 2021 r.), cyklu II. - w parzystych (np.
w przyszłym 2022 r.).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
21. listopada 2021 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. Za
uczestnictwo w tym akcie można uzyskać odpust zupełny.
2. Od dzisiaj przed Mszami o godzinie 8.00, 9.30 i 12.30 modlimy się za
zmarłych polecanych w rocznych Wymieniankach. Przy przepisywaniu mogły
wkraść się jakieś nieścisłości. Prosimy na to zwrócić uwagę i jeśli jakieś są, to
prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii.
3. Przyszła niedziela rozpoczyna Adwent, czas radosnego oczekiwania na
Boże Narodzenie. Od przyszłej niedzieli będzie można pod chórem lub w
biurze parafialnym nabywać poświęcone opłatki i świece Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”.
4. Za tydzień, w I. niedzielę Adwentu nastąpi oficjalne włączenie
przygotowujących się d o bierzmowania do grona kandydatów do przyjęcia
tego sakramentu:
- dla klas I. szkół średnich na Mszy św. o godzinie 9.00 – próba dla nich w
sobotę 27. listopada o godzinie 9.00;
- dla klas VIII. na Mszy św. o godzinie 12.30 – próba dla nich w czwartek 25.
listopada o godzinie 18.30.
5. W tym tygodniu we wtorek nie będzie spotkania w ramach szkoły
modlitwy.
6. Klub Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu zaprasza na wykład O. dra
Franciszka Chodkowskiego rekolekcjonisty, franciszkanina: „Co nam
przeszkadza iść za Chrystusem?”. Spotkanie odbędzie się w parafii Św.
Jadwigi Królowej we wtorek 23. listopada o godzinie 17.30 i będzie
poprzedzone Mszą Św. o godzinie 17.00 w tym kościele.
7. Z okazji wspomnienia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w wigilię jej święta, ks.
kan. Paweł Kowalski, diecezjalny duszpasterz kolejarzy, zaprasza Braci Kolejarzy,
Emerytów oraz Rodziny Kolejarskie do udziału we Mszy Św. w środę 24. listopada o
godzinie 18.00 w kościele Chrystusa Miłosiernego w Inowrocławiu. Po Mszy Św.
zaprasza na spotkanie przy stole w dawnej kaplicy.

8. Odpowiadając na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski dzisiaj
(niedziela) po Mszach św. możemy wesprzeć ofiarą do puszek działania
pomocowe Caritas na terenach przygranicznych. Za wszystkie ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stanisława Erber oraz Jerzego
Orczyka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

