
XXVIII. Niedziela Zwykła: 14 – 21 października 2018 roku 
 

 Poniedziałek 

15 października 
 

Św. Teresy 

od Jezusa 
 

Ga 4,22-24.26-27. 

31–5,1;  

Łk 11,29-32 

8.00 † Aleksander Gertz – od żony 

17.00 † Jadwiga Sochacka – od syna Mariusza z rodziną 

17.00 † Mirosław Spryszyński – od siostry Danuty z mężem 

18.00 † Jerzy Wąsikowski – 1. rocznica śmierci – od rodziny 
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† Gerard Senski – 1. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami 

† Jadwiga Sobczak 

† Benedykta Jakubowska – od Zakładu Pogrzebowy P. Matuszak 

† Helena Gaszak – od Zakładu Pogrzebowy P. Matuszak 

† Halina Łączkowska– od Zakładu Pogrzebowy P. Matuszak 

† Jan Kosiński – od Zakładu Pogrzebowy P. Matuszak 

† Wojciech Bolewicki – od Zakładu Pogrzebowy P. Matuszak 

Wtorek 

16 października 
 

Św. Jadwigi Śląskiej 
 

Ga 5,1-6; Łk 11,37-41 

8.00 † Józef Mucek  

17.00 † Leszek Nowakowski – od żony 

17.00 † Leszek Muszynkiewicz – od kuzynki Ewy z Tychów z rodziną 

18.00 † Franciszek Jędrzejewski – od siostrzenicy Teresy z rodziną 

18.00 † Kazimierz Szymanowski – od syna Macieja z żoną 

Środa 

17 października 

Św. Ignacego 

Antiocheńskiego 

Ga 5,18-25; 

 Łk 11,42-46 

8.00 † Kazimierz Szymanowski – od siostry Heleny z mężem i dziećmi  

17.00 † Florentyna Perlikowska – od I. Róży Żywego Różańca 

17.00 † Władysława Woźniak – o męża z rodziną 

18.00 † Helena Znamirowska – od Wandy Baszak z rodziną 

18.00 † Janina Sawicka – od syna Ryszarda z rodziną 

Czwartek 

18 października 
 

Św. Łukasza 
 

2 Tm 4,9-17a; 
 Łk 10,1-9 

8.00 † Janusz Prusak – od żony  

17.00 
Z podziękowaniem za zbawienie † Gustawa Martwijczuka oraz o 

błogosławieństwo Boże dla jego rodziców - od babci Teresy i dziadka Alle 

17.00 † Zofia Szudzichowska – 21. rocznica śmierci – od syna Stefana z rodziną 

18.00 † Ludomira Kubiak – od Haliny i Zenona Panfilów z rodziną 

18.00 † Leszek Nowakowski – od rodziny Łepkowskich 

 Piątek 

19 października 
 

Ef 1,11-14;  

Łk 12,1-7 

8.00 † Lechosław Dunaj – od Bronisławy Klim z rodziną 

17.00 † Szymon Kozłowski – od rodziny Pietrzaków  

17.00 † Florentyna Perlikowska – od lokatorów z ul. Łokietka 6, I. klatka 

18.00 † Halina Spryszyńska – od córki Danuty z mężem 

18.00 † Janina Sawicka – od rodziny Włodarskich, Mgłowskich i Krzyżanowskich 

Sobota 

20 października 
 

Św. Jana Kantego 
 

Ef 1,15-23; Łk 12,8-12 

8.00 † Michał Hryszkiewicz – od Ireny Krąż z rodziną 

18.00 † Jan Roszak – 16. rocznica śmierci; † Teresa Roszak 

18.00 † Leszek Muszynkiewicz – od kuzynki Anety z mężem Adrianem  

18.00 
† Joanna Stefaniak, † Hanna Witkowska, † Kazimierz Bolechowski – od kuzynki 

Marii z rodziną   

Niedziela 

21 października 
 

29. Niedziela Zwykła 
 

Iz 53,10-11; 

Hbr 4,14-16;  
Mk 10,35-45 

 8.00 † Stefania i Stefan Chyrek 

9.30 † Irena i Tadeusz Sak – od syna Romana z rodziną 

11.00 
† Zofia i Edward Jareccy; 

† Alojzy Dąbrowski i zmarli z rodziny Dąbrowskich 

11.00 † Maria Wesołowska – od córki Danuty z mężem 

12.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Urszuli z okazji imienin 

17.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 
 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych! 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
  

RODZINY ZASTĘPCZE 
 

Na Mszach Świętych gościmy dzisiaj 
przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Inowrocławiu, którzy przedstawiają 
temat rodzin zastępczych. Chętni do sprawowania 
opieki zastępczej nad dziećmi mogą skontaktować 
się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy 
ul. Mątewskiej 17, pokój 122.  

„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście 

uczynili” - słowa Jezusa wzywają nas do miłości, kochania szczególnie dzieci, czyli 

tych najmniejszych, w pełni zależnych od dorosłego. A tych, pozbawionych miłości 

rodziców, jest wielu. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

naszego powiatu przebywa około setki dzieci. Część z nich nadal marzy o kimś 

bliskim. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wszystkim dzieciom, 

które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, pragnie stworzyć warunki 

jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Najlepiej funkcjonujące placówki nie 

zastąpią dobrej, mocnej rodziny, która obdarzy dziecko miłością, w pełni je 

zaakceptuje, przekaże wartości, pomoże godnie wejść w dorosłe życie. Jeśli ktoś 

chce podjąć to szczególne wyzwanie, stworzyć rodzinę zastępczą – może zgłosić się 

po bliższe informacje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 

przy ul. Mątewskiej 17.  

Rodzicem zastępczym może zostać prawie każdy - małżeństwo, jak i osoba 

samotna. Od kandydatów oczekuje się jedynie, aby dawali rękojmię należytego 

sprawowania pieczy zastępczej. Kolejny warunek - nie są i nie byli pozbawieni 

władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona.  Rodzic 

zastępczy nie może być  skazany prawomocnym wyrokiem, a lekarz rodzinny musi 

stwierdzić zdolność kandydata do opieki nad dzieckiem. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela wszelkich informacji na ten 

temat. 
 

MSZE ŚW. 
Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; 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. 
 

http://www.swietyduch.pl/


Katecheza przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  

Udział Kościoła w podtrzymywaniu ducha polskiego i pracy organicznej podczas zaborów 

Działalność Kościoła w dobie zaborów miała nie tylko wymiar krzepienia pociechą 

płynącą z wiary i podtrzymywania symboli polskiej przeszłości. Czas zaborów paradoksalnie 

zaowocował niespotykanym ożywieniem ducha religijnego i społecznego. W zaborze 

pruskim zjawisko to miało szczególny rys katolicyzmu zaangażowanego społecznie. Wielu 

ludzi Kościoła stawało na czele organizacji podtrzymujących świadomość narodową, polską 

kulturę i własność. Dość wspomnieć, że modlitewnik przygotowany na polecenie prymasa 

Marcina Dunina - więźnia władz pruskich w twierdzy kołobrzeskiej - stał się elementarzem, 

z którego polskie dzieci uczyły się czytać w ojczystym języku. Represji ze strony pruskiego 

państwa doznał też podczas kulturkampfu prymas Mieczysław Ledóchowski, najpierw 

więziony w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przymuszony do wyjazdu do Rzymu. 

Trudno przecenić wkład duchowieństwa w troskę o samozorganizowanie i stan posiadania 

społeczeństwa polskiego. Ksiądz Augustyn Szamarzewski i ksiądz Piotr Wawrzyniak 

przyczynili się wraz z licznymi naśladowcami do powstawania spółdzielczości kredytowo-

oszczędnościowej pośród polskich rzemieślników i rolników. Powstawały w ten sposób 

banki spółdzielcze, których patronami zostawali duchowni. Podobnie dzięki zaangażowaniu 

wielu duszpasterzy powstawały kółka rolnicze integrujące polskich chłopów nękanych przez 

pruskie władze. Wielkie zasługi na ziemi Wielkopolskiej ma Kościół na polu krzewienia 

oświaty i opieki nad ubogimi. Trzeba tu koniecznie wspomnieć postać Błogosławionego 

Edmunda Bojanowskiego, twórcy ochronek dla dzieci, który dziewczęta oddane pracy 

wychowawczej wcielił do zgromadzenia sióstr służebniczek. Praca edukacyjna wśród 

zaniedbanej ludności wiejskiej wiązała się z umacnianiem ducha polskiego. Podobnie 

podnoszeniu poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa poświęciła się generałowa 

Jadwiga Zamoyska, która w Kórniku utworzyła ,,szkołę domowej pracy kobiet”. Nie do 

przecenienia są zasługi Błogosławionej Marii Karłowskiej. W czasach kasaty życia 

zakonnego powołała ona do istnienia zgromadzenie sióstr pasterek, które poświęciło się 

resocjalizacji najbardziej zaniedbanych moralnie kobiet, zwłaszcza prostytutek. Jej troska o 

moralną siłę polskiego społeczeństwa wynikała nie tylko z jej wiary, ale też ze szczerego 

patriotyzmu. Matce Marii Karłowskiej zawdzięczamy najpiękniejszą chyba definicję 

patriotyzmu: „Ojczyzna to zbiorowy bliźni”. W równie patriotycznym duchu działała Święta 

Urszula Ledóchowska. Początkowo poza ojczyzną, w Rosji i Skandynawii, gdzie prowadziła 

pracę wychowawczą oraz angażowała się w prace Komitetu Vevey, współpracując z 

Paderewskim i Sienkiewiczem i wygłaszając odczyty na rzecz niepodległości Polski. Gdy 

tylko to było możliwe, przeniosła się do ojczyzny i w Pniewach ustanowiła główny dom 

założonego przez siebie zgromadzenia szarych urszulanek. Ludzie Kościoła stawali też na 

czele walk zbrojnych. Najbardziej świetlanym przykładem jest tu ksiądz major Mateusz 

Zabłocki, dziekan gnieźnieński. Podczas powstania wielkopolskiego uczestnik walk pod 

Szubinem, gdzie nie tylko pełnił posługę kapelana, ale z braku oficerów przejął obowiązki 

dowódcy powstańczych oddziałów. Jego oddane Kościołowi i Polsce życie 

przypieczętowane zostało ostatecznie męczeńską śmiercią w pierwszych tygodniach II wojny 

światowej.  

Można powiedzieć, że w czasach utraty niepodległości Kościół na ziemiach Wielkopolski 

wziął na siebie obowiązki państwa, troszcząc się o byt narodu we wszystkich jego 

przejawach. Działalności: edukacyjna, resocjalizacyjna, spółdzielcza, gospodarcza, 

kulturalna, patriotyczna i zbrojna wspierane były przez ludzi wiary, którzy tą wiarą 

inspirowani, służyli dobru ziemskiej Ojczyzny w obliczu świadomego i systematycznego 

niszczenia narodu polskiego.   
   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVIII. Niedziela Zwykła – 14 października 2018 roku 

1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XVIII. Dzień Papieski pod hasłem: 

Promieniowanie ojcostwa – po Mszach św. zbiórka do puszek na fundację Dzieło 

Nowego Tysiąclecia. Składka na remont dachu kościoła będzie w przyszłą niedzielę. 

2. Dzisiaj przed kościołem jest podstawiony autokar do poboru krwi od godziny 10.00 

do 14.00. Chętni mogą oddać krew. Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego i 

otwartość serc na tak wielki dar, jakim jest ludzkie życie. 

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dziś po Mszach św. przedpołudniowych. 

4. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są w dni powszednie codziennie w kościele o 

godzinie 17.30; w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty w kaplicy o 

godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

5. Kandydatów do bierzmowania z grup św. Jana Chrzciciela, św. Wojciecha, św. Jacka 

Odrowąża i św. Urszuli Ledóchowskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 16 

października o godzinie 18.30 do kaplicy. Kandydatów z grup św. Filipa Nereusza, św. Jana 

Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny w środę 17 października o godzinie 18.30 do kaplicy. Wszystkie 

grupy prosimy o zabranie wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy. Listy grup 

dostępne są w zamkniętej grupie na fb lub do wglądu w zakrystii. 

6. Spotkanie formacyjne dla dzieci z klas IV. Szkół Podstawowych w piątek 19 

października o godzinie 16.30 w kaplicy. Zapraszamy do licznego udziału dzieci, które 

w tym roku były u I. Komunii św. 

7. Duszpasterstwo Młodych DOMino zaprasza na spotkanie „Teologia przy kawie” w piątek 

o godzinie 19.00 na plebanii. 

8. W piątek 19 października w liturgii przypada wspomnienie bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, 

którego relikwie znajdują się w naszym kościele. Na zakończenie Mszy św. porannej odmówimy 

litanię za wstawiennictwem bł. Ks. Jerzego a na każdej Mszy św. będziemy mogli uczcić Jego relikwie. 

9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny, w trakcie którego 

będziemy się modlić szczególnie o liczne i święte powołania do posługi misyjnej. 

10. W przyszłą niedzielę w całej Polsce jest dzień liczenia wiernych uczestniczących we 

Mszach św. organizowany przez Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego w Polsce.  

11. Zbliża się listopad. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać Wymienianki 

jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem. Prosimy o czytelne 

pisanie imion i nazwisk zmarłych w pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz o zaznaczanie dnia i 

godziny tych Wymienianek. W Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmentarzu przy ul. 

Marulewskiej modlitwy za zmarłych rozpoczną się o godzinie 14.00. W naszym kościele dnia 1 

listopada Msze św. będą jedynie o godzinie 8.00, 9.30 i 11.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 12.30 

i 17.00. 

12. Parafialny Zespół Caritas organizuje zabawę Andrzejkową w Sali bankietowej AS w Mątwach 

dnia 30 listopada 2018 r. Bliższych szczegółów udzielają wolontariusze PZC. Szczegółowe informacje 

można uzyskać także pod nr telefonu: p. Dorota 695 203 945. 

13. Porady prawne będą udzielane w Parafialnym Punkcie Caritas w poniedziałek 15 

października od godziny 15.00 do 17.00. 

14. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego.  

15. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Florentynę Perlikowską, Kazimierę Wyrkowską 

oraz Bolesława Pijanowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


