
XXIX. Niedziela Zwykła: 22 – 28 października 2018 roku 

 Poniedziałek 

22 października 
 

Św. Jana Pawła II 
 

Ef 2,1-10;  

Łk 12,13-21 

8.00 † Kazimierz Szymanowski – od siostry Krystyny z dziećmi 

17.00 † Gotfryd Hanzlik – od lokatorów z ul. Jagiełły 5, II. klatka 

17.00 † Leszek Muszynkiewicz – od rodziny Grosmanów 

18.00 † Lech Toda – od siostry Grażyny z rodziną 
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† Jerzy Dzięgielewski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Zygmunt Kwiatkowski - od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak  

† Maria Rozpłochowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Lilla Idziaszek – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Ludomira Wiśniewska  – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Florentyna Perlikowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Tadeusz Kulon - od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Kazimiera Wyrkowska – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Jan Wrzos – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

23 października 
 

Ef 2,12-22;  

Łk 12,35-38 

8.00 † Aleksander Gertz – od syna Krzysztofa, synowej Elżbiety i wnuczek Angeliki i Mariki z Marcinem 

17.00 † Leszek Nowakowski – od córki Marzeny i wnuczki Madzi 

17.00 † Helena Znamirowska – od rodziny Znamirowskich z Bierutowa 

18.00 † Teresa Lewandowska – 2. rocznica śmierci – od męża z dziećmi  

18.00 † Janina Sawicka – od syna Jurka z rodziną 

Środa 

24 października 
 

Ef 3,2-12;  

Łk 12,39-48 

8.00 † Cecylia i Konstanty Pilachowscy; † Wojciech, Kazimierz i Maria Smyk 

17.00 † Krzysztof Zieliński – 2. rocznica śmierci 

17.00 † Andrzej Ligocki – 7. rocznica śmierci 

18.00 † Tomasz Błażejewski – 19. rocznica śmierci – od rodziców 

18.00 † Marianna Tabaczyńska – od córki Ireny z mężem i córką 

Czwartek 

25 października 
 

Przeniesienie Relikwii 

Św. Wojciecha 
 

Ef 3,14-21; Łk 12,49-53 

8.00 † Stanisław Dąbek – 3. rocznica śmierci – od mamy z rodziną 

17.00 † Leszek Nowakowski – od  rodziny Budniaków ze Swarzędza 

17.00 † Kazimierz Szymanowski – od syna Jacka z żoną 

18.00 † Halina Spryszyńska – od sąsiadów Żbikowskich i Wojtasik 

18.00 † Janina Szutkowska – od syna Romana z rodziną 

 Piątek 

26 października 
 

Ef 4,1-6; 

 Łk 12,54-59 

8.00 † Marianna, Stanisław i Maria Ejdysowie 

8.00 † Florentyna Perlikowska – od koleżanek Anny i Teresy 

17.00 † Janina Sawicka – od Elżbiety i Tomasza Kulińskich z rodziną 

17.00 † Alojzy Olejnik – 23. rocznica śmierci 

18.00 † Julian, Barbara, Marek Czub – od córki z rodziną 

18.00 † Zofia Trando – od rodziny Matkowskich 

Sobota 

27 października 
 

Ef 4,7-16;  

Łk 13,1-9 

8.00 † Helena i Leon Adanowicz – od córki z rodziną 

18.00 
† Jerzy Frelich – 10. rocznica śmierci – oraz † Kazimiera Frelich – 25. rocznica 

śmierci 

18.00 
† Jerzy Kaziński – 8. rocznica śmierci; † Halina i Wojciech Kazińscy, † Urszula 

Świarska, † Magdalena i Władysław Marchlewscy 

18.00 † Brunon Sempowicz – 12. rocznica śmierci 

Niedziela 

28 października 
 

30. Niedziela 

Zwykła 
 

Jr 31,7-9;  

Hbr 5,1-6;  
Mk 10,46b-52 

 8.00 † Edmund Kajling – 8. rocznica śmierci – od żony oraz zmarli rodzice z obojga stron 

9.30 † Sylwester Piskorski – 19. rocznica śmierci; oraz zmarli z  rodziny Szałeckich i Piskorskich 

11.00 
† Irena Spasińska – 21. rocznica śmierci – oraz zmarli z  rodziny Wegienków i 

Kozińskich – od córki Marii z rodziną 

11.00 † Helena Znamirowska – od mieszkańców Marulew 

12.30 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Reginy i Stanisława Witkowskich z okazji 50. 

rocznicy ślubu 

17.00 † Czesław Floryszak – od rodziny Łojków 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 

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! 
  

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
 

Od niedzieli 4 listopada rozpocznie się w naszej 

parafii kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie 

w niedzielę 4 listopada o godzinie 19.00 w 

kaplicy. Kolejne spotkania w niedziele: 18 i 25 

listopada, 2, 9 i 16 grudnia o godzinie 19.00.  

1. Katecheza dla narzeczonych to cykl sześciu spotkań. 

2. Narzeczonych prosi się, aby w katechezie uczestniczyli wspólnie. 

3. Zaleca się, aby katechezę rozpocząć co najmniej pół roku przed 
planowanym terminem ślubu. 

4. Potwierdzenie udziału w katechezie ma miejsce po zweryfikowaniu 
obecności na poszczególnych spotkaniach. 

5. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w konkretnym 
spotkaniu należy uczestniczyć w spotkaniu w innym terminie i w 
innym miejscu (np. trzecie spotkanie w naszej parafii odpowiada 
trzeciemu spotkaniu w jakiejkolwiek innej parafii). Terminy katechez 
w całej naszej Archidiecezji w ciągu roku podane są na stronie: 
www.narzeczeni.archidiecezja.pl 

6. Wszelkie trudności związane z uczestnictwem należy wcześniej 
rozwiązywać z księdzem proboszczem prowadzącym katechezy. 

7. Uczestnictwo w katechezie jest obowiązkowe dla osób, które pragną 
zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Osoby posiadające 
zaświadczenie o uczestnictwie w tzw. kursie przedmałżeńskim 
wydane przed 27 listopada 2016 r. nie są zobowiązane do udziału w 
katechezie, aczkolwiek zachęca się je do tego. 

 

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  

Kościół w czasie odzyskania niepodległości 

Czas kształtowania się odrodzonej po czasach zaborów Polski był też czasem 

kształtowania nowej rzeczywistości kościelnej. Kamieniem milowym w tym procesie było 

pierwsze spotkanie wszystkich polskich biskupów, które odbyło się w Gnieźnie przy grobie 

Świętego Wojciecha w ostatnim tygodniu sierpnia 1919 roku. Trwało ono kilka dni, a wzięli 

w nim udział: arcybiskup lwowski Józef Bilczewski (dziś święty), arcybiskup lwowski 

obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz, biskup krakowski Adam Sapieha, biskup 

przemyski Józef Sebastian Pelczar (dziś święty), biskup kujawsko-kaliski Kazimierz 

Stanisław Zdzitowiecki, biskup tarnowski Leon Wałęga, biskup płocki Julian Antoni 

Nowowiejski (dziś błogosławiony), biskup sandomierski Marian Ryx, biskup kielecki 

Augustyn Łosiński, biskup lubelski Marian Fulman, biskup podlaski Henryk Przeździecki, 

biskup polowy Stanisław Gall, biskup kamieniecki Piotr Mańkowski, biskup Wileński Jerzy 

Matulewicz (dziś błogosławiony), biskup piński Zygmunt Łoziński (dziś sługa Boży) i 

oczywiście arcybiskup gnieźnieński i poznański Edmund Dalbor. Warto wymienić ich 

nazwiska, by dostrzec, że jedna trzecia zebranych wtedy pasterzy polskiego Kościoła 

wyniesiona jest dziś na ołtarze. Ten orszak biskupów ubranych w pontyfikalne szaty 

przeszedł przez miasto z gnieźnieńskiej fary do katedry, gdzie przy głównym ołtarzu 

odprawiono uroczyste nabożeństwo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Kazanie wygłosił wtedy Święty Józef Bilczewski, arcybiskup lwowski. Mówił: „Gaude 

mater Polonia, bo oto miłosierdziem Bożem wywiedziona zostałaś z grobu. Na pozór stało 

się to rozumem i wysiłkiem ludzkim. W rzeczywistości możemy z psalmistą powiedzieć To 

nie my, to Pan uczynił. Zaraz po Bogu wznieśmy wdzięczne serca ku Najświętszej Królowej 

Korony Polskiej. Bogu Rodzica Dziewica u Syna Twego Hospodyna uproś nam - 

śpiewaliśmy w tej katedrze i wszystkich świątyniach pełni ufności, że ziści nam, spuści nam 

wolność, wyzwolenie! I nie zawiedliśmy się: Bóg odpuścił winy i dał zmartwychwstanie. 

Wyjednaj nam pokój, niech pokój zwycięski będzie podarkiem ze krwi Twojej - śpiewali 

kapłani nad grobem św. Wojciecha. I oto ani krew Jego, ani ludu podlaskiego, ani Męki 

dzieci wielkopolskich nie poszły na marne. Zaczynamy oto wolny byt - duchy Dąbrówki, 

Mieczysława, Chrobrego Kazimierza, Jadwigi, Jagiełły, Skargi i tylu innych poległych 

żołnierzy drżą dziś z nami radością. Oni wszyscy budowniczowie Polski widzą, że oto 

Ojczyzna wolna, że trud nie był daremny. My biskupi niejednokrotnie daliśmy wyraz tej 

radości, ale dziś pora na nowo uderzyć w dzwon wesela, bo oto zrosło się w jedno rozerwane 

ciało Kościoła w Polsce, bo oto wszyscy biskupi polscy znów możemy się zebrać i tu razem 

radzić nad dobrem Kościoła i Rzeczypospolitej. Dzięki ci, prymasie, za to wezwanie nas do 

grobu św. Wojciecha. Miałeś ku temu obowiązek - bo oto otwiera się nowa karta historii w 

dziejach Kościoła w Polsce - miałeś prawo, bo wziął je z Rzymu św. Wojciech. Bóg da 

narady nasze przyczynią się ku dobru nie tylko Kościoła ale i Ojczyzny całej, jej zespoleniu 

duchowemu”. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy biskupi przeszli do konfesji Świętego 

Wojciecha, znajdującej się podówczas pośrodku katedry, gdzie prymas Edmund Dalbor 

podał każdemu relikwie świętego męczennika do ucałowania. 

Gdy dziś świętujemy stulecie tamtych wydarzeń, wymowne kazanie Świętego Józefa 

Bilczewskiego uświadamia nam, że po czasach zaborów i „rozerwania ciała Kościoła w 

Polsce”, życie Kościoła na polskiej ziemi rozpoczęło się na nowo znów przy grobie Świętego 

Wojciecha. To ten grób jest miejscem duchowego zespolenia Ojczyzny. To przy nim zebrali 

się biskupi polskich diecezji po odzyskaniu niepodległości. Oby i dzisiaj pielgrzymowanie 

do relikwii Wojciechowych przyczyniało się do tego zespolenia.  
  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXIX. Niedziela Zwykła – 21 października 2018 roku 

1. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na remont dachu kościoła. Za wszystkie ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 

2. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są w dni powszednie w kościele o godzinie 

17.30 a w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty w kaplicy o godzinie 7.30 

Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

3. W poniedziałek 22 października, w dzień inauguracji pontyfikatu, w liturgii Kościoła 

obchodzimy wspomnienie Św. Jana Pawła II. W tym roku jest to 40 rocznica tego 

wydarzenia. 

4. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać Wymienianki jednorazowe lub 

całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem. W naszym kościele dnia 1 

listopada Msze św. będą jedynie o godzinie 8.00, 9.30 i 11.00. 

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

o godzinie 19.00 na plebanii. 

6. Ks. Marcin Przybylski - zamiast w I. sobotę miesiąca listopada - odwiedzi swoich 

chorych z posługą sakramentalną w sobotę 27 października od godziny 8.00. 

7. 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. 

8. Parafialny Zespół Caritas z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości rozprowadza 

flagi w cenie 10 zł. Dochód przeznaczony zostanie na dzieła prowadzone przez Caritas. 

9. Dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii i ich Rodzicom przypominamy, że 

w sobotę 27 października o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej odbędzie się Bal Świętych. 

Dzieci zachęcamy do przebrania się za ulubionych świętych lub za anioły, a rodziców 

prosimy o przyniesienie słodkości na wspólny stół. 

10. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wyjazd na nocne czuwanie przed 

cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze z piątku 26 na sobotę 27 października. 

Modlitwa odbędzie się w intencji trwającego w Rzymie Synodu. Autokar zatrzyma się w 

Inowrocławiu, Gnieźnie i Wrześni. W drodze powrotnej modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium 

Narodzin i Chrztu św. S. Faustyny w Świnicach Warckich. Koszt 20 zł. Szczegółowe 

informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej i facebooku diecezjalnego 

duszpasterstwa młodzieży.   

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Zygmunta Kwiatkowskiego oraz Tadeusza Kulona. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!  

Spotkania: 

1. Kandydatów do bierzmowania z grup św. Eliasza, św. Pawła Apostoła, św. Dominika i św. 

Katarzyny Sieneńskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek 23 października o 

godzinie 18.30 do kaplicy.  

2. Kandydatów z grup św. Serafina z Sarowa, św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. Jerzego 

Popiełuszki w środę 24 października o godzinie 18.30 do kaplicy.  

(Prosimy o zabranie wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy). Uwaga: listy grup 

dostępne w zamkniętej grupie na fb lub do wglądu w zakrystii!  

3. Kandydaci do bierzmowania z klas VIII, którzy z różnych przyczyn nie mieli okazji 

uczestniczyć w spotkaniach w zeszłym tygodniu, powinni nadrobić to w najbliższym 

tygodniu. 

4. Spotkanie formacyjne dla dzieci z klas V i VI SP w piątek 26 października o godzinie 

16.30 w kaplicy. Zapraszamy do licznego udziału. 


