INTENCJE MSZALNE
XXV. Niedziela Zwykła: 24 – 30 września 2018 roku

Prz 3,27-35;
Łk 8,16-18

Wtorek
25 września
Prz 21,1-6.10-13;
Łk 8,19-21
Środa
26 września
Prz 30,5-9;
Łk 9,1-6
Czwartek
27 września
Św. Wincentego
à Paulo
Koh 1,2-11;
Łk 9,7-9
Piątek
28 września
Św. Wacława
Koh 3,1-11;
Łk 9,18-22
Sobota
29 września
Św. Michała,
Gabriela i Rafała
Dn 7,9-10.13-14; J 1,47-51

Niedziela
30 września

Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Anny i Grzegorza

17.00

† Aurelia Mazurek – od wnuczki Anny z rodziną

17.00

† Ludomira Kubiak – od lokatorów z ul. Lipowej 57, I. klatka

18.00

† Dawid Wesołowski – 4. rocznica śmierci – od mamy z rodziną

Msza św. zbiorowa

Poniedziałek
24 września

8.00

† Leszek Pilichowski – od kuzyna Stefana Posadzego z żoną Jadwigą, ze Strzelna
† Krystyna Ganc – od zięcia Zdzisława z prawnukami
† Marianna Lebioda – 3. rocznica śmierci – od męża
† Szymon Kozłowski – od żony i syna

17.00

† Henryk Błażejewski – 1. rocznica śmierci – od żony z rodziną

18.00

† Leszek Muszynkiewicz – od rodziny Bończyków

18.00
8.00
17.00
17.00
18.00
18.00

† Sławomir Olszanowski – 2. rocznica śmierci – od żony z dziećmi
† Rafał Kunicki – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi
† Marta Kaczmarek – od wnuka Piotra z rodziną
† Zygmunt Ciesielski – od żony z synem Pawłem
† Helena Znamirowska – od Haliny i Augustyna Bator z Rzeszowa
† Florian Toczak i zmarli z rodziny

8.00

† Michał Hryszkiewicz – od szwagra Ireneusza z rodziną

17.00

† Franciszek Jędrzejewski – od córki Danuty z mężem oraz wnuka Krzysztofa z
żoną

17.00

† Teresa Jędrzejewska – 10. rocznica śmierci – od córki Danuty z mężem oraz
wnuka Krzysztofa z żoną

18.00
18.00
8.00
17.00
17.00
18.00

† Mirosław Spryszyński – od siostry Jadwigi z rodziną
† Jadwiga Kryszewska – od rodziny z Białegostoku
† Kazimierz Szymanowski – od brata Benona
† Jerzy Kanarkiewicz – od siostry Stefani z dziećmi
† Paweł Zbinden – od sąsiadów z ul. Łokietka 39, I. klatka
† Halina i Mirosław Spryszyńscy – od rodziny Skoniecznych i Kaźmierskich

18.00

† Walli (k), Kazimierz i Ryszard Jaszczak

8.00
18.00
18.00

† Michał Hryszkiewicz – od Anny i Dawida
† Kazimiera i Leon Skrobaccy – od dzieci
† Czesław Floryszak – od brata Wojciecha z rodziną

18.00

† Leszek Muszynkiewicz – od Eugeniusza Ignasiaka z rodziną

8.00
9.30

† Maria Koziarska – od męża
† Czesław Walczak – 4. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Emilki Czwarno w 1. rocznicę urodzin - od babci Basi - oraz
o błogosławieństwo Boże dla jej rodziców
† Teresa Lewandowska - od męża Mieczysława;
† Czesława i Bolesław, † Kazimierz i Damian Michalak
† Helena Smolińska – od męża z rodziną
† Halina Spryszyńska – od siostry Anny Lewandowskiej z rodziną
Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim

11.00
12.30
17.00
18.00
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro!

† Leszek Nowakowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak

8.00

9.30

Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha
ul. Jagiellońska 22, 88-100 Inowrocław;
tel. +48 52 357 45 34; www.swietyduch.pl

† Krystyna Kosiak – od Zakładu Pogrzebowego „Credo”

17.00

26. Niedziela Zwykła
Lb 11,25-29; Jk 5,1-6;
Mt 9,38-43.45.47-48

† Mariusz Kawecki – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę

Zaproszenie
Młodzież gimnazjalną, licealną i studentów zapraszamy do udziału
w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych z okazji święta Św. Stanisława
Kostki, które odbędzie się w sobotę 29 września we Wrześni. W tym
roku jest szczególna okazja do świętowania, ponieważ przeżywamy
jubileusz 450-lecia śmierci Patrona Młodzieży. Hasło tegorocznego
Święta Młodych to: OTO JA – UCZEŃ. W programie świadectwa,
obiad, koncert Zespołu „niemaGOtu” i Eucharystia. Szczegóły
wyjazdu u ks. Marcina Przybylskiego oraz na facebooku
Regionalnego Duszpasterstwa Młodych. Zgłoszenia wyłącznie przez
formularz elektroniczny! Ostateczny termin do 25 września do
północy! Koszt: 20 zł. Link do formularza: https://tiny.pl/gbf4b
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.
Prosimy o sprawdzanie poprawności treści podanych intencji mszalnych!
Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie wcześniej!!!
REZERWACJA INTENCJI W DNI POWSZEDNIE – PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ!
WOLNYCH TERMINÓW W NIEDZIELE ORAZ SOBOTY WIECZÓR
DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2019 R. JUŻ NIE MA!!!

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

Katedra gnieźnieńska – aula koronacji pierwszego władcy
Uczeni zawsze będą dyskutować o pierwszej stolicy naszej Ojczyzny, o
miejscu chrztu Polski, o siedzibie pierwszego polskiego biskupstwa. Zgodnie
z tradycją nie ma wątpliwości: pierwsza stolica Polski to Gniezno, chrzest
Mieszkowy to jezioro Lednickie i Święty Ostrów, a matka i głowa wszystkich
kościołów w Polsce to katedra świętowojciechowa. Kto chce, może
dyskutować, kto chce, może próbować podważać. Gdy myślimy o początkach
naszej Ojczyzny, jest jednak rzecz nie wywołująca dyskusji - miejsce koronacji
pierwszego polskiego króla. Ten państwowotwórczy akt miał miejsce w
katedrze gnieźnieńskiej, a królewską koronę na skronie Bolesława Chrobrego
nałożył arcybiskup gnieźnieński. W ten sposób katedra, będąca dotychczas
siedzibą pierwszego arcybiskupstwa i sanktuarium narodowym, stała się
także aulą koronacyjną polskich władców.
Można powiedzieć, że koronacja królewska była ostatecznym
dopełnieniem długiego procesu kształtowania się polskiej państwowości. Nie
czas teraz na ukazywanie wszystkich historycznych zawiłości z nim
związanych. Chcemy jednak, świętując stulecie odzyskania niepodległości,
uświadomić sobie, że to przy grobie Świętego Wojciecha Polska stała się
królestwem, samodzielnym i pełnoprawnym państwem. Polska
państwowość ma więc swoje źródło w gnieźnieńskiej katedrze. Chcemy też
zobaczyć duchowy wymiar królewskiej koronacji. Wiemy przecież, że była
ona obrzędem religijnym. Miało to swoje biblijne uzasadnienie. Koronacje
starotestamentalnych władców ukazywały króla jako Bożego pomazańca,
który otrzymuje władzę od Króla Królów. W Jego imieniu miał sprawiedliwie
rządzić, dbając o doczesny i wieczny los swoich poddanych. Liturgiczny ryt
chrześcijańskiej koronacji władcy został spisany w 962 roku w pontyﬁkale z
Moguncji na okoliczność koronacji Qttona l. Stał się on wzorcem dla wielu
późniejszych koronacji w Europie Zachodniej i Środkowej. Wolno więc
przypuszczać, że także koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się według
tego obrzędu. Namaszczenie krzyżmem świętym, wręczenie miecza i
nałożenie korony stanowiły jego istotne elementy.

Gdy 18 kwietnia 1025 roku arcybiskup Hipolit nałożył królewska koronę na
skronie Bolesława Chrobrego, Polska zyskała w pełni to, co dziś określamy
jako niepodległość.
Na koniec warto zauważyć wymowne ułożenie dat. 14 kwietnia to dzień
uznawany za datę chrztu Polski. 18 kwietnia to dzień koronacji pierwszego
króla Polski. Wreszcie 23 kwietnia to dzień męczeństwa patrona Polski.
Tworzą one swoistą całość, bo 14 kwietnia rozpoczynamy nowennę przed
uroczystością Świętego Wojciecha. Zaczynamy więc od chrztu Mieszkowego.
Dokładnie w połowie tej nowenny przypada 18 kwietnia, rocznica koronacji.
Cała zaś nowenna prowadzi nas do uczczenia męczeństwa Świętego
Wojciecha. Co roku mamy więc szansę rozważać na nowo wydarzenia, które
zadecydowały o naszej wierze, tożsamości, kulturze i państwowości. Warto o
tym pamiętać. Zwłaszcza w kontekście przypadającego za kilka lat
millennium koronacji Bolesława Chrobrego. Powinniśmy się do niego już
przygotowywać.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV. Niedziela Zwykła: 23 września 2018 roku
1. W dzisiejszą niedzielę 23 września podczas Mszy św. o godzinie 9.30
nastąpi oficjalne włączenie młodzieży z klas III. gimnazjalnych oraz VIII.
Szkół Podstawowych do grona kandydatów do bierzmowania. Na tę Mszę
św. zapraszamy kandydatów do bierzmowania i ich najbliższych.
2. Spotkanie „Teologia przy kawie” w piątek o godzinie 19.00 na plebanii.
3. Ze względu na duże zainteresowanie pielgrzymką do Sanktuarium Matki
Bożej w Gietrzwałdzie i w Świętej Lipce i to, że niektórzy nie mogli pojechać
z powodu braku miejsc, w dniach 2-3 października (wtorek i środa) będzie
jeszcze jeden taki wyjazd. Program będzie taki sam, tzn. Gietrzwałd i Święta
Lipka oraz Muzeum i Pola Bitwy pod Grunwaldem, Starówka w Olsztynie
oraz Zamek Olsztyński. Wyjazd we wtorek 2 października o godzinie 7.00
spod kościoła, powrót w środę 3 października w godzinach wieczornych.
Koszt wyjazdu 180,00 zł - w tym przejazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie
w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce, wejściówki, kolacja i śniadanie. Zapisy
przyjmujemy z wpłatą i PESELEM potrzebnym do ubezpieczenia do
przyszłej niedzieli włącznie.
4. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W obecnym numerze
m.in. artykuł o O. Pio, który zmarł 50 lat temu, 23 września 1968 r.
5. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Marię Wesołowską oraz Zygmunta
Ciesielskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

