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† Henryk Radwański – od przyjaciół Wojciechowskich

17.00

† Aurelia Mazurek – od córki Renaty z mężem

17.00

† Leszek Muszynkiewicz – od sąsiadów Suwalskich

18.00

† Stefania Wilińska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Janusz Prusak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak

Msza św. zbiorowa

Poniedziałek
17 września
1 Kor 11,17-26.33;
Łk 7,1-10

8.00

† Janina Kryszewska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Teresa Stec – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Jerzy Kasprzak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak
† Teresa Ganc – od Heleny Wiśniewskiej
† Marek Róg – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak

Wtorek
18 września
Św. Stanisława
Kostki
Mdr 4,7-15;
Łk 2,41-52
Środa
19 września
1 Kor 12,31–13,13;
Łk 7,31-35
Czwartek
20 września
Św. Andrzeja Kim
Taegon, Pawła
Chong Hasang i
Towarzyszy
1 Kor 15,1-11;
Łk 7,36-50
Piątek
21 września
Św. Mateusza
Ef 4,1-7.11-13;
Mt 9,9-13
Sobota
22 września
1 Kor 15,35-37.42-49;

Łk 8,4-15

Niedziela
23 września
25. Niedziela
Zwykła
Mdr 2,12.17-20;
Jk 3,16–4,3;
Mk 9,30-37

8.00

† Michał Hryszkiewicz – od cioci Krystyny Szwedek z rodziną

17.00

† Michał Kłosowski – od najbliższej rodziny

17.00

† Ludomira Kubiak – od Ewy i Kamili Witek

18.00

† Alina Czaplicka – 2. rocznica śmierci

18.00
8.00

† Halina Spryszyńska – od wnuków z rodzinami
† Michał i zmarli z rodziny Radziszów

17.00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej oraz zdrowie dla Anny i Mariana Olejników z okazji 60 rocznicy ślubu

17.00
18.00
18.00
8.00
17.00
17.00
18.00
18.00
8.00
17.00
17.00
18.00
18.00
8.00
18.00
18.00
18.00
8.00
9.30
9.30

† Irena Kurdykowska – od rodziny Wojtasińskich z dziećmi
† Halina i Mirosław Spryszyńscy – od mieszkańców Trzask
† Franciszek Jędrzejewski – od brata Tadeusza z rodziną
† Jan Serek – 3. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami
† Władysław Spasiński i zmarli z rodzin Spasińskich i Eljaszów – od córki Hani z
rodziną
† Franciszka, Stefan i Tadeusz Kłos
† Zofia i Waleria Dudek
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Ewy i Dariusza z okazji 15. rocznicy ślubu
† Kazimierz Szymanowski – od chrześniaka Jarka z żoną i dziećmi
† Maria Woźniak – od siostrzeńca Bartosza z rodziną
† Leon i Katarzyna Ligoccy
† Helena Znamirowska – od Jerzego i Heleny Bator z Gwoźnicy
† Tadeusz Burzyński – 3. rocznica śmierci – od syna z rodziną
† Zofia Giełdon – 55. rocznica śmierci – od sióstr: Janiny, Agnieszki i Ireny
† Tomasz Karczewski – 2. rocznica śmierci
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Krystyny i syna Marcina
† Marcin Brandt – od wuja Janusza z rodziną
† Tomasz Kałkowski – od żony i syna z rodziną
† Anna i Wojciech Małek oraz zmarli z rodziny
† Wanda Mróz - od Bronisławy Urbańskiej

11.00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Karoliny z okazji 18. rocznica urodzin oraz dla Ewy i Karola z okazji 20. rocznicy ślubu
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej oraz zdrowie dla Teresy i Bogdana Jagaciak z okazji 60. rocznicy ślubu

12.30
17.00
18.00

† Wojciech Kaliski i zmarli z rodziny
† Ryszard Staszak – od Tymoteusza i Huberta Persaków z rodzicami
Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim

11.00

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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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro!

Zaproszenie abp. Wojciecha Polaka
na XI Zjazd Gnieźnieński
„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc
chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu
Gnieźnieńskiego, którego uroczyste otwarcie z
udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy
będzie miało miejsce w Gnieźnie 21 września.
W tym roku przypada setna rocznica zakończenia tragicznej I wojny światowej
oraz stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Nawiązując do tych
wydarzeń, pragniemy podjąć chrześcijańską refleksję nad wolnością i źródłami
nadziei na przyszłość. Narodowa niepodległość jest bowiem darem, o który
nieustannie należy dbać dla dobra naszej Ojczyzny, a także całej Europy, która
dziś doświadcza kryzysu własnej tożsamości. Dlatego pragnę serdecznie
zaprosić kapłanów, osoby konsekrowane, świeckich przedstawicieli ruchów i
grup duszpasterskich działających w parafii oraz wszystkich zainteresowanych
do udziału w XI Zjeździe Gnieźnieńskim. Wspólnej refleksji, prowadzonej przez
około 50 prelegentów z 10 krajów Europy, towarzyszyć będą modlitwa,
warsztaty i wydarzenia artystyczne. Szczegółowy program spotkania oraz
formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej →
www.zjazd.org. Jestem przekonany, że cenne dziedzictwo Zjazdów
Gnieźnieńskich, które ciągle na nowo podejmujemy, będzie czasem budowania
zgody i szukania wspólnych rozwiązań, z korzyścią dla naszej Ojczyzny, Europy
i dla nas samych. Wierzę, że każdy z nas w bogatym programie Zjazdu
Gnieźnieńskiego znajdzie inspirujące go zagadnienia i tematy. Jeszcze raz
serdecznie zapraszam i czekając na spotkanie z serca błogosławię.

MSZE ŚW.
Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; w soboty: 8.00 i 18.00.
Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 18.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim).
BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50, czwartek: 18.30-19.30, sobota:11.00-12.00.

Katecheza na II. Niedzielę Nowenny
przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

Katedra gnieźnieńska – sanktuarium patrona Ojczyzny
,,My wszyscy z niego” miał rzec Zygmunt Krasiński na wieść o śmierci
Adama Mickiewicza. Odnoszono później te słowa do wielu innych osób,
rozumiane dosłownie możemy wypowiedzieć o Świętym Wojciechu.
Prawdziwie MY WSZYSCY Z NIEGO. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałyby
losy Kościoła w Polsce i samej Polski, gdyby wiosną 997 roku nie zjawił się na
dworze Bolesława Chrobrego Biskup Wojciech. Trudno też pomyśleć, co
działoby się, gdyby po męczeńskiej śmierci jego relikwie nie spoczęły w
Gnieźnie. Tak się jednak stało, że jeszcze w pierwszym tysiącleciu Polska
zyskała swojego świętego patrona, a świątynia mieszcząca jego grób została
pierwszym narodowym sanktuarium. Był to patron nietuzinkowy. Czeski
książę i biskup, mnich rzymskiego opactwa na Awentynie znany osobiście
papieżowi, mentor i przyjaciel cesarza Ottona III. Człowiek, którego można
nazwać pierwszym Europejczykiem - rodem Słowianin, wykształcony w
Germanii, wiele lat mieszkający w Rzymie, pielgrzymujący po Galii. Roma,
Gallia, Germania i Sclavinia - wszystkie cztery wymieniane wtedy części
Europy dla Wojciecha były całością. W każdej z nich żył i w każdej czuł się u
siebie dzięki katolickiej wierze i łacińskiej kulturze. Takiego patrona zyskała
nasza Ojczyzna w początkach istnienia. Dzięki geniuszowi Świętego
Wojciecha Polska stała się prawdziwie częścią owej Sclavinii Słowiańszczyzny należącej do europejskiego universum wiary i kultury. Dzięki
gorliwym staraniom Radzyma, najwierniejszego brata i towarzysza,
Wojciecha kanonizowano ledwie dwa lata po śmierci. Radzym zaś został
pierwszym arcybiskupem ufundowanej wtedy metropolii kościelnej
składającej się z arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Krakowie,
Wrocławiu i Kołobrzegu. Nie bez podstaw tytułowano go ,,arcybiskupem
Świętego Wojciecha”. Wszystko to słyszeliśmy wiele razy i znamy na pamięć.
Pomyślmy jednak o doniosłości tych wydarzeń: trzydzieści kilka lat po
przyjęciu chrześcijaństwa Polska miała już arcybiskupstwo i samodzielną
organizację kościelna. Dla porównania, bratnie Czechy musiały czekać na
utworzenie arcybiskupstwa do połowy XIV wieku. Nadto dzięki
pielgrzymującemu do Wojciechowych relikwii cesarzowi Ottonowi III i jego
wizycie w Gnieźnie została przypieczętowana obecność Polski w europejskim
universum. Otworzyła się też droga do koronacji polskiego władcy, której
zadatkiem był diadem nałożony cesarską ręką na skronie Chrobrego.

Wszystko to sprawia, że grób Świętego Wojciecha prawdziwie stał się
kamieniem węgielnym nie tylko Kościoła na polskiej ziemi, ale także
polskiego państwa. Gdy po tysiącu lat przybył do Wojciechowych relikwii
papież Słowianin, papież Polak, nazwał relikwie Świętego Wojciecha
największym skarbem narodu polskiego. Te słowa uświadamiają nam, że
prymasowska bazylika, a wraz z nią cała nasza archidiecezja, strzegą
najcenniejszego dobra, z którego wyrasta tożsamość naszego narodu. To
wielka odpowiedzialność. Warto jeszcze dodać - bo nigdy dość tego
powtarzać - że katedra gnieźnieńska to nie tylko sanktuarium patrona
Ojczyzny, ale też sanktuarium pierwsze i najstarsze. Nadto jedyne
sanktuarium w Polsce, do którego pielgrzymowali cesarz rzymski i biskup
rzymski - papież. Jedno jedyne. I jednym jedynym pozostanie.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV. Niedziela Zwykła: 16 września 2018 roku
We wtorek 18 września przypada Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski
oraz dzieci i młodzieży. Święto Młodych z okazji tego Święta odbędzie się w tym
roku w sobotę 29 września. Szczegóły wyjazdu podamy w następnym tygodniu.
W piątek w godzinach 19.00–21.00 i w sobotę w godzinach 9.00–18.00 odbywać
się będą w kaplicy i w sali konferencyjnej rekolekcje dla kandydatów do
bierzmowania z klas VIII. szkół podstawowych i III. gimnazjalnych. Wszystkich
parafian prosimy o modlitwę w intencji kandydatów i prowadzących rekolekcje.
Z tego powodu w sobotę w kaplicy nie będzie całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu.
W następną niedzielę 23 września podczas Mszy św. o godzinie 9.30 nastąpi
oficjalne włączenie uczestników powyższych rekolekcji do grona kandydatów do
bierzmowania. Na tę Mszę zapraszamy szczególnie rodziny kandydatów.
Ze względu na zaangażowanie młodzieży w prowadzenie rekolekcji, nie będzie w
najbliższy piątek na plebanii spotkania „Teologia przy kawie”.
W Bazylice Mniejszej w Markowicach od 16 września do 14 października trwać
będzie V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W ciągu 5
koncertów wystąpią goście z Włoch, Hiszpanii i Polski. Koncerty festiwalowe
będą się odbywać w każdą niedzielę się o godzinie 15.00. W tym roku po raz
pierwszy będzie kursować specjalny autobus z Inowrocławia do Markowic i z
powrotem. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.markowice.eu
i na plakatach.
Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W nowym numerze m.in.
rozmowa z Dominikaninem O. Maciejem Ziębą pt. Wierzę, że Kościół może
zasypać podziały.
Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Leszka Nowakowskiego oraz Marię
Jakóbiak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

