
Intencje mszalne – II. Niedziela Adwentu – 05. grudnia 2021 r. 

Niedziela 

5. grudnia  
 

II. Niedziela 

Adwentu 
 

Ba 5,1-9;  

Flp 1,4-6.8-11;  
Łk 3,1-6 

8.00 † Marian Stępień – od Małgorzaty i Pawła Kuzerów z dziećmi oraz od Wojciecha Kuzera z żoną 

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

9.30 † Henryk Szewczyk – 13. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

9.30 † Aniela Witoń – od rodziny Wiśniewskich i Włodarczyk 

11.00 † Eleonora Piotrowska – 3. rocznica śmierci 

11.00 † Franciszka i Jan Lewandowscy; † Wiktoria, Stefan, Jadwiga i Czesław Dominiczak 

12.30 † Henryk Ligocki 

12.30 † Stanisława i Jerzy Szukalscy – od córki Magdaleny z rodziną 

17.00 † Grzegorz Olejniczak – od syna z rodziną 

Poniedziałek 

6. grudnia 
 

Iz 35,1-10;  

Łk 5,17-26 

8.00 † Barbara Stępińska – od Wandy i Wiesława Rychlewskich oraz od Barbary Przekwas 

17.00 † Jan Nęcka – od rodziny Olszanowskich 

17.00 † Waldemar Flanz – od Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych  i Dyrekcji Szkoły Rzemiosła 

18.00 
Msza Św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian; 

† Gabriela Ciabach – od wnuka Kamila z żoną; † Gabriela Ciabach – od wnuczki Oli 

Wtorek 

7. grudnia 
 

Św. Ambrożego 
 

Iz 40,1-11; 

 Mt 8,12-14 

8.00 † Wanda Wypych – od siostry Zofii z rodziną 

17.00 † Barbara Urbanek – 21. rocznica śmierci – od męża z dziećmi 

17.00 † Piotr Ojczenasz – od żony 

18.00 † Janusz Dombek – 1. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

18.00 † Maria Jankowska – od Haliny 

Środa 

8. grudnia 

Uroczystość 

Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

Rdz 3,9-15.20;  
Ef 1,3-6.11-12; 

 Łk 1,26-38 

8.00 † Krystyna Gałgańska – od rodziny Faltów i Gałgańskich 

17.00 
† Krzysztof Pańka – od kolegów i koleżanek Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Plażowej 

„Damy Radę” w Inowrocławiu 

17.00 † Sylwia Puszczykowska – od Rafała, Ani, Dominiki i Marcina 

17.00 † Maria Skrzypczak 

18.00 † Marian Stępień – od rodziny Kuzerów z Jarosławia  

18.00 † Zdzisław Jankowski – od żony z rodziną 

Czwartek 

9. grudnia 
 

Iz 41,13-20;  

Mt 11,11-15 

8.00 † Wanda Pietrzak – 1. rocznica śmierci – od siostry z rodziną oraz od brata 

17.00 † Alina Kaźmierska; † Marta i Stanisław Śmiejkowscy – od Agnieszki z rodziną 

17.00 † Krystyna Augustyniak – od rodziny Kowalskich ze Skulska 

18.00 † Waldemar Flanz – od rodziny Woźniaków i Stanisława z Parchania 

18.00 † Janina Mazurska – od wnuczki Natalii z rodziną 

Piątek 

10. grudnia 
 

Iz 48,17-19;  

Mt 11,16-19 

8.00 † Bogdan Jagaciak – od wnuka Dawida z rodziną 

17.00 † Wiesława Domańska – od córki Iwony z rodziną 

17.00 † Mirosław Kawczyńśki – od szwagra Leszka z rodziną 

18.00 † Janina Kwiatkowska – od  Jacka Woźniaka z rodziną 

18.00 † Henryk Radliński – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną 

Sobota 

11. grudnia 
 

Syr 48,1-4.9-11;  

Mt 17,10-13 

8.00 † Wojciech, Kazimierz, Stanisław i Marianna Smyk 

18.00 † Henryk Dekański – 1. rocznica śmierci – od żony z synem 

18.00 † Piotr Niziński – od siostry z rodziną 

18.00 † Stanisław Jałoszyński – od siostry 

18.00 † Aleksandra Szałecka – od syna Grzegorza 

Niedziela 

12. grudnia  
 

III. Niedziela 

Adwentu 
 

So 3,14-17;  

Flp 4,4-7;  
Łk 3,10-18 

8.00 † Kazimierz – 20. rocznica śmierci; † Regina i Stanisław – od syna Marka z rodziną 

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

9.30 † Ks. Jerzy Mostowski – od SWPK AG 

9.30 † Kazimiera i Czesław Marciniak – od córki Elżbiety z rodziną 

11.00 † Kazimierz Zwierzykowski – od syna Juliana z żoną i dziećmi 

11.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego dla Oliwii Dąbrowskiej z okazji 18. 

rocznicy urodzin - od babci Haliny 

12.30 † Izabela Zwierzchowska – 1. rocznica śmierci – od szwagra Zenona z rodziną 

17.00 † Janina Kwiatkowska – od wnuka Przemysława z rodziną 

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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"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" 
8 grudnia 1854 r. papież Pius IX w bulli 

„Ineffabilis Deus” ogłosił dogmat o 
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny: "Oświadczamy, ogłaszamy i orzekamy, że przez Boga jest 
objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być 
wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w 
pierwszej chwili swego Poczęcia została zachowana wolną od wszelkiej 
zmazy pierworodnej winy". 

4 lata po ogłoszeniu dogmatu przez Piusa IX Matka Boża ukazała się 
w Lourdes, 11 lutego 1858 r. Bernadetcie Soubirous. Maryja w Lourdes 
przedstawiła się: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". 

27 listopada 1830 r. Maryja Niepokalana objawiła się Św. Katarzynie 
Laboure, powierzając jej misję wybicia cudownego medalika. Każdy, kto 
będzie go nosił, cieszyć się będzie opieką Maryi. Najświętsza Dziewica 
pragnęła, by zwracając się do Niej, mówić: „O Maryjo, bez grzechu 
poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 11.00 poświęcimy 
medaliki dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I. Komunii św. 

 

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! 

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/


AKT ZAWIERZENIA  

NARODU POLSKIEGO 

I KOŚCIOŁA W POLSCE  

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 

W imię Trójcy Przenajświętszej: 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 

w tej godzinie dziejów naszego 

zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się 

zawierzamy! 

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, 

pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności 

Bogu.  

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak 

wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń 

naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, 

wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do 

prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za 

Boży plan zbawienia. 

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj 

nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. 

Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej 

rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi 

na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.  

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego 

miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, 

chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.  

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej 

kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło  

i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych 

rodzinach, parafiach i świecie.  

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, 

wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu 

Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca 

za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz 

doświadczali radości w Duchu Świętym. 

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, 

pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się 

Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia 

godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i 

szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II. Niedziela Adwentu - 05. grudnia 2021 roku 

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

- w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 17.00 – zapraszamy na nie 

szczególnie dzieci; 

- we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 8.00. 
2. W środę 8. grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Msze św. tak, jak w dzień powszedni. Uroczystość ta kończy Rok Św. 

Józefa – na zakończenie każdej Mszy św. odmówimy Akt Zawierzenia Narodu 

Polskiego i Kościoła w Polsce Św. Józefowi. Akt ten drukujemy w dzisiejszej naszej 

gazetce parafialnej – zachęcamy, abyśmy też osobiście poświęcili się opiece Św. 

Józefa. 

3. Poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I. Komunii św. 

będzie w przyszłą niedzielę 12. grudnia na Mszy św. o godzinie 11.00. 
4. 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 przy zakrystii. 

5. W tym roku, podobnie jak to było w ubiegłym roku, Wolontariusze Parafialnego 

Zespołu „Caritas” będą przygotowywali świąteczne paczki dla potrzebujących  sami. 

Jeśli ktoś chciałby włączyć się do tej pomocy, pod chórem postawiona jest skarbonka, 

do której można składać ofiary na ten cel. Są również Świece Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom „Caritas” - są rozprowadzane pod chórem przez Parafialny Zespół 

„Caritas” –  Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. Nawiedzenie dodatkowych chorych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

będzie w sobotę 18 grudnia. Można zgłaszać te osoby w zakrystii lub w 

biurze parafialnym. 
7. W przyszłą niedzielę zbiórka inwestycyjna na cele parafialne. Za wszystkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać! 

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

przedpołudniowych. 

9. W zakrystii i w biurze parafialnym można nabywać poświęcone opłatki - cena za 

komplet 3 zł. 

10. 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. 

11. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania: z klas I. szkół średnich 

dzisiaj (niedziela 05. grudnia) - Msza św. o godzinie 11.00, po Mszy 

spotkanie; z klas 8. we wtorek 07. grudnia - Msza Święta o godzinie 18.00, po 

Mszy spotkanie. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Agnieszkę Maruszak, Zofię 

Lewsza, Marię Magdalenę Grzegorek, Jerzego Ziółkowskiego oraz Tomasza 

Marcinkowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


