
Intencje mszalne 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 09. stycznia 2022 r. 

Poniedziałek 

10. stycznia 
 

1 Sm 1,1-8;  

Mk 1,14-20 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (10) 

17.00 † Sebastian Szcześniak – od matki chrzestnej z rodziną 

17.00 † Ryszard Chodorowski – od Andrzeja Smoleń z rodziną 

18.00 
Msza Św. 

zbiorowa 

† Leszek Muszynkiewicz – 4. rocznica śmierci – od żony z dziećmi; † Agnieszka Zybała 
– od lokatorów z ul. Łokietka 13, II. klatka; † Maria i Kazimierz Stefańscy – w rocznicę 

śmierci – od córki Elżbiety z rodziną; † Teresa Krzyżanowska, † Tomasz Gruszczyński, 

† Lech Grodek – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak; 

† Zdzisław Woźniak – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

11. stycznia 
 

1 Sm 1,9-20;  

Mk 1,21-28 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (11) 

17.00 † Janina Trzcińska – od męża 

17.00 † Danuta Lewandowska – od sąsiadki Teresy 

18.00 † Genowefa Szwandke – od córki Grażyny rodziną 

18.00 † Anna Kołodziejczyk – od syna Pawła z rodziną 

Środa 

12. stycznia 
 

1 Sm 3,1-10;  

Mk 1,29-39 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (12) 

8.00 † Petronela, Władysława i Wojciech Olubińscy; † Katarzyna i Teodor Malińscy 

17.00 † Maria Stec – od córki z mężem i Igorem 

18.00 † Grażyna Felisiak - 5. rocznica śmierci – od męża z rodziną 

18.00 † Irena Żeźnik – od rodziny Wójcików 

Czwartek 

13. stycznia 
 

1 Sm 4,1b-11;  

Mk 1,40-45 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (13) 

17.00 † Katarzyna Stefańska – od syna Adama z żoną i dziećmi 

17.00 † Janusz Kamiński – od rodziny Kamińskich 

18.00 † Stanisław Puszczyk – od Teresy Kolczyńskiej z rodziną i Zofii Mikołajczak 

Piątek 

14. stycznia 
 

1 Sm 8,4-7. 

10-22a;  

Mk 2,1-12 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (14) 

17.00 † Ignacy Żurawiński – od żony i córki Agnieszki z synem 

17.00 
† Dariusz Szczechowicz – od cioci Janki, wuja Bogdana i chrześniaczki Eweliny z 

dziećmi 

18.00 † Mirosław Kawczyński – od Danuty Krzewina z córkami 

Sobota 

15. stycznia 
 

1 Sm 9,1-4. 

17-19; 10,1;  

Mk 2,13-17 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (15) 

18.00 † Irena Piasecka – od rodziny Piaseckich 

18.00 † Józefa i Edward Smardzewscy – od bratanicy Krystyny z mężem 

18.00 † Aleksandra Szydłowska – od sąsiadów z ul. Krzywoustego 40, III. Klatka 

Niedziela 

16. stycznia  
 

2. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 62,1-5; 

1 Kor 12,4-11; 

J 2,1-11 

 

8.00 † Stefan Przybyliński – Msza św. Gregoriańska (16) 

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

9.30 
† Andrzej Pietrzak – 8. rocznica śmierci; 

† Henryk Suwalski oraz zmarli z rodziny Pietrzaków i Suwalskich 

9.30 
† Władysław Leszczyński – 30. rocznica śmierci; 

† Teresa Leszczyńska oraz rodzice z obu stron – od dzieci 

11.00 † Mateusz Cięgotura - 20. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

11.00 † Zbigniew Amtmann – od rodziny Wachowskich i Skrzypczaków 

12.30 † Maria i Kazimierz Czerwińscy – od syna Franciszka z rodziną 

17.00 † Jan Mączyński – od niani 
 

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 

09. stycznia 2022 r.              Niedziela Chrztu Pańskiego           Nr 2/2022 (327 - rok VII) 
 

Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w śmierci 

Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie 

z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17). Chrystus 

po swoim zmartwychwstaniu ustanowił chrzest jako 

„niezatarte duchowe znamię” – znak dziecięctwa 

Bożego oraz włączenia do wspólnoty Kościoła. 

Jezus mówił do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19-20). 

Formalności: 
1. Chrzest zasadniczo powinien odbywać się w parafii, na terenie której mieszkają 

rodzice dziecka. W innym przypadku, należy dostarczyć pisemną zgodę od 

własnego proboszcza. O przynależności do konkretnej parafii decyduje fakt 

fizycznego zamieszkania na jej terenie, a nie zameldowania. 

2. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest zasadniczo w każdą 

niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 12.30 oraz w soboty podczas Mszy 

Świętej o godz. 18.00. Jest możliwość udzielenia chrztu św. w każdy inny dzień 

na Mszy św. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe udzielenie tego 

sakramentu poza Mszą św. – należy to uzgodnić z ks. proboszczem. 

3. Do biura parafialnego należy zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem 

(najpóźniej w tygodniu przed chrztem) z następującymi dokumentami: 

• akt urodzenia dziecka z USC (ewentualnie, w przypadku urodzenia dziecka za 

granicą i braku tego aktu z USC, odpowiedni dokument obcego państwa), 

• zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki do tej godności z 

parafii, na terenie której aktualnie mieszkają a nie gdzie są zameldowani. 

4. W dniu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 15 minut przed 

Mszą św. w celu złożenia podpisów w księdze chrztów oraz ewentualnie 

dopełnienia brakujących formalności. Jest wówczas też wyjaśniany przebieg 

samej ceremonii. 

5. Rzeczy potrzebne do chrztu: 

• biała szata, która oznacza, że przez chrzest to dziecko stało się nowym 

stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa, a rodzice i 

chrzestni mają troszczyć się, by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną 

aż po życie wieczne, 

• świeca chrzcielna, która oznacza, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości i 

prosimy, by Jezus – Światłość Świata oświecał mu drogi życia. 

http://www.swietyduch.pl/


ZASZCZYT BYCIA CHRZESTNYM 

1. Jakie są zadania chrzestnych? Chrzestni przyjmują na siebie obowiązek 

pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby 

zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie 

katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu 

sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim obowiązki (por. kan. 

872 KPK). 

2. Ilu chrzestnych powinno być? Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to 

możliwe, chrzestnego (kan. 872 KPK). Konferencja Episkopatu Polski w 

Instrukcji dotyczącej sakramentu chrztu św. ustaliła, iż w Polsce zgodnie z 

tradycją, chrzczony powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę – 

nigdy dwie kobiety czy dwóch mężczyzn). Jeśli jednak jest to niemożliwe lub 

trudne do zrealizowania, chrzczony powinien mieć przynajmniej jednego 

chrzestnego lub chrzestną. W sytuacjach nadzwyczajnych, np. 

niebezpieczeństwo śmierci, można chrzcić dziecko bez chrzestnego. 

3. Jeśli chrzestny ma pomagać w religijnym wychowaniu dziecka, sam 

powinien być człowiekiem wierzącym i żyjącym zgodnie z wiarą, dlatego 

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) oraz dokumenty Kościoła, które odnoszą 

się do sakramentu chrztu św. wymieniają warunki do tego, aby móc 

wypełniać funkcję chrzestnego (takie same wymogi Kościół stawia 

świadkom bierzmowania). 

Tak więc chrzestnym może być osoba, która: 

- nie jest matką lub ojcem przyjmującego chrzest (kan. 874 § 1, n. 5 KPK); 

- ukończył/a 16 lat (kan. 874 § 1, n. 2 KPK); 

- jest katolikiem, przyjął/a sakrament Najświętszej Eucharystii 

  oraz sakrament bierzmowania (kan. 874 § 1, n. 3 KPK); 

- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji chrzestnego/nej, 

m.in.:  - nie żyje w związku jedynie cywilnym, 

- nie żyje w konkubinacie, 

- nie był/a przyczyną rozpadu małżeństwa sakramentalnego, 

- nie należy do stowarzyszenia czy organizacji ewidentnie  

  sprzecznych z nauczaniem Kościoła, 

- publicznie nie głosi, demonstruje lub nie popiera nauk sprzecznych 

  z nauczaniem Kościoła (por. kan. 874 § 1, n. 3 KPK). 

Jeśli ktoś nie spełnia tych warunków (np. żyje jedynie w związku 

cywilnym, żyje w tzw. „wolnym związku”, jest ochrzczony, ale nie 

praktykuje) niech roztropnie odmówi składanej propozycji zostania 

rodzicem chrzestnym, a rodzice chrzczonego dziecka niech dobrze 

wybadają, czy wybrany kandydat spełni postawione warunki, nim złożą mu 

propozycję zostania chrzestnym. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 09. stycznia 2022 r. 

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego, która kończy w 

liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia. Od jutra w liturgii rozpoczyna się 

tzw. okres zwykły, przypominający i uobecniający publiczną działalność Pana 

Jezusa. 

2. Ofiary z dzisiejszej niedzieli, drugiej miesiąca, przeznaczamy na cele 

inwestycyjne naszej parafii. Za wszystkie ofiary na tacę, na konto 

parafialne oraz – chociaż w tym roku tradycyjnej kolędy nie ma – za 

ofiary kolędowe, składam jako proboszcz serdeczne Bóg zapłać! 

3. Dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych czynna jest biblioteka 

parafialna. 

4. W zakrystii i w biurze parafialnym można zapisywać się na przyjęcie w 

swoim domu czy mieszkaniu wizerunku Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

5. Kolęda u osób, które nas zaprosiły od godziny 15.00: 

- 09. stycznia (niedziela): 

 1. Kapłan:  ul. Cegielna i ul. Łokietka; 

 2. Kapłan:  ul. Krzywoustego i ul. Lipowa. 

- 16. stycznia (niedziela): 

 1. Kapłan:  ul. Długa; 

 2. Kapłan:  ul. Jagiellońska, ul. Jagiełły, ul. Tulipanowa, ul. Czarlińskiego, 

   ul. Trzcińskiego, ul. Jesionowa, ul. Kątna. 

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Zofię Michalec, Krystynę 

Komorowską-Kraszkiewicz, Jolantę Nowak, Krzysztofa Bernera, Piotra Gertz 

oraz Mariana Badowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziele: 8.00, 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; 
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! 


