
XXX. Niedziela Zwykła: 28 października – 04 listopada 2018 roku 

 Poniedziałek 

29 października 
 

Ef 4,32–5,8; 

 Łk 13,10-17 

8.00 † Czesław Kucharski – od brata Sylwestra z żoną z Gniewkowa 

17.00 
† Bożena – 20. rocznica śmierci, † Edward i Łukasz Łukaszewscy, † Marzanna 

Tarnowska 

17.00 † Helena Znamirowska – od rodziny Wagów 

18.00 † Kazimiera Wyrkowska – od wnuków z rodzinami 
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† Lech Toda - od siostry Elżbiety 

† Dorota Szutkowska – od kuzynki Joli z rodziną 

† Zdzisław Szczypiński – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Maria Jakóbiak – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Ryszard Katulski – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Władysław Jęczmyk – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

† Bolesław Pijanowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

30 października 
 

Ef 5,21-33; 

 Łk 13,18-21 

8.00 † Leszek Pilichowski – od żony z rodziną 

17.00 † Zygmunt Kwiatkowski – od córki Elżbiety z mężem 

17.00 † Janina Sawicka – od Barbary Kulińskiej z rodziną 

18.00 † Kazimierz Szymanowski – od wnuków Mateusza i Krzysia 

18.00 † Gotfryd Hanzlik – od syna Jacka z rodziną 

Środa 

31 października 
 

Ef 6,1-9;  
Łk 13,22-30 

8.00 † Jadwiga Jaśtak – od męża z synem 

8.00 † Grzegorz Kaszuba – od siostry Jadwigi z mężem 

17.00 † Arkadiusz Cieplik – od mamy i siostry 

18.00 † Janina Szutkowska – od syna Jerzego z rodziną 

18.00 † Małgorzata Cilska 

Czwartek 

1 listopada 

Uroczystość 

Wszystkich Świętych 

Ap 7,2-4.9-14;  

1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a 

8.00 † Agnieszka, Franciszka, Jan, Kazimierz i Ryszard Nowakowscy 

9.30 † Stanisław i Czesława Wiśniewscy; † Marta i Kazimierz Oźmina 

9.30 † Lidwina, Stanisław, Maria i Piotr Żarek; † Elżbieta Trochim 

11.00 
† Czesława Persak i zmarli z rodziny; † Helena i Edmund Bolińscy i zmarli z 

rodziny; † Katarzyna i Piotr Słotwińscy i zmarli z rodziny; † Szymon Kozłowski 

 Piątek 

2 listopada 

Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
Hi 19,1.23-27a;  

1 Kor 15,20-24a.25-28; 

 Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a 

8.00 † Stanisława Bochat 

17.00 † Aniela, Józef i Zbigniew Grumowie 

17.00 
† Andrzej Banaszak, † Katarzyna i Leon Ligoccy, † Leokadia i Leon Lisiak oraz 

zmarli z rodziny Szczechowiczów i Ligockich 

18.00 † Zygfryd, Gertruda, Alfons, Roman i Leon Eich; † Helena Kasińska  

18.00 † Leszek Nowakowski – od syna Karola z rodziną 

Sobota 

3 listopada 
 

Flp 1,18b-26; 

 Łk 14,1.7-11 

8.00 
† Michał Hryszkiewicz – od koleżanek i kolegów 

z klasy III d z gimnazjum z wychowawczynią panią Michalak 

18.00 † Franciszek Brzeziński – 2. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

18.00 † Stanisława Kwiatkowska – 3. rocznica śmierci – od męża z dziećmi 

18.00 Zmarli z rodziny Maciejewskich 

Niedziela 

4 listopada 
 

31. Niedziela Zwykła 
 

Pwt 6,2-6;  
Hbr 7,23-28;  

Mk 12,28b-34 

 8.00 
† Jerzy Gaszak – 8. rocznica śmierci; 

oraz zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

9.30 † Ludwik Kaliski oraz zmarli z rodziny 

11.00 
† Teresa Lewandowska – od męża Mieczysława z dziećmi; 

† Stanisława i Stanisław Orczyk; † Eugenia i Kornel Wrzesińscy 

11.00 † Władysława Simlat- 31. rocznica śmierci 

12.30 
† Stanisław – 7. rocznica śmierci; † Helena – 12. rocznica śmierci – Wudarkowie – 

od córki Teresy z rodziną 

17.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Pelagii z okazji 75. rocznicy urodzin – od syna 

Rafała i wnuka Jarka 

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! 
  

INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA  MIESIĄC LISTOPAD 2018 ROKU 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

Papieska intencja ogólna:  

Aby język serca i dialogu przeważał 

zawsze nad językiem oręża. 
 

TAJEMNICE BOLESNE - Intencja ewangelizacyjna: 

Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych,                               

umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór 

Chrystusa, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć. 

TAJEMNICE RADOSNE - Intencja krajowa: 

Aby wierzący swoimi braterskimi czynami pokazywali,                             

że Chrystus jest nadzieją świata. 

TAJEMNICE CHWALEBNE - Intencja parafialna: 

O Miłosierdzie Boże dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin. 

 
 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
 

Od przyszłej 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. 
 

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). 

01 listopada: 8.00; 9.30; 11.00. 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50, sobota:11.00-12.00. 
 

http://www.swietyduch.pl/


Katecheza przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  

Prymas Edmund Dalbor 

W roku jubileuszu odzyskania niepodległości nie można nie wspomnieć o 

pierwszym prymasie niepodległej Rzeczpospolitej kardynale Edmundzie Dalborze. 

Gdy liczący czterdzieści sześć lat hierarcha odbywał 2 października 1915 roku 

ingres do katedry gnieźnieńskiej, powiedział: „Oby ta uroczystość była początkiem 

lepszych czasów”. To życzenie nowego arcybiskupa zabrzmiało jak proroctwo, które 

spełniło się trzy lata później. Rzeczywiście nadeszły lepsze czasy. Po 123 latach 

niewoli Polska pojawiła się znów na mapie Europy. Wraz z odrodzoną Polską 

zaczęło odradzać się życie Kościoła i archidiecezji prymasowskiej. Kim był pasterz, 

który po latach przerwy mógł znów bez przeszkód używać tytułu prymasa Polski? 

Urodził się 30 października 1869 roku w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie 

kupieckiej. Po studiach odbytych w Münster i w Rzymie otrzymał święcenia 

kapłańskie. Mając trzydzieści jeden lat, rozpoczął wykłady w seminarium 

duchownym w Gnieźnie, a niedługo potem został oficjałem sądu biskupiego w 

Poznaniu. Czynnie angażował się też w duszpasterstwo i działalność społeczną, co 

nie było czymś nadzwyczajnym wśród wielkopolskiego duchowieństwa: był 

dyrektorem Straży św. Józefa, założycielem Towarzystwa Młodzieży Polsko-

Katolickiej, członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy Naukowej. W wieku 

czterdziestu sześciu lat został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i 

poznańskim. Tłumacząc się słabym zdrowiem, usiłował nie przyjąć nominacji, 

jednakże papież Benedykt XV nalegał, a nominację arcybiskupią przypieczętował 

cztery lata później kapeluszem kardynalskim. W chwili odzyskania niepodległości 

prymas Dalbor stanął przed nadzwyczajnymi wyzwaniami, którym w pełni sprostał: 

nakazał odprawiać nabożeństwa za poległych w obronie Ojczyzny i fundować 

tablice ich upamiętniające. Jeszcze większą troskę wykazał w stosunku do 

przebywających w niewoli, nakazując kapłanom obu archidiecezji organizować 

pomoc dla jeńców. Szukał sposobów, by zapewnić pracę robotnikom zatrudnionym 

dotychczas w przemyśle zbrojeniowym. W sierpniu 1919 roku zorganizował w 

Gnieźnie kilkudniowe spotkanie wszystkich polskich biskupów, którzy u progu 

nowej rzeczywistości zebrali się u grobu Świętego Wojciecha. Spotkanie to jest 

uznawane za pierwsze w II Rzeczpospolitej zebranie konferencji polskiego 

episkopatu. Podczas rządów archidiecezją utworzył kilkadziesiąt nowych parafii 

oraz zreorganizował sieć dekanatów, dostosowując kościelną administrację do 

realiów rozbudowujących się miast i zmian w strukturze ludnościowej. Starał się też, 

by w kształtującym się uniwersytecie w Poznaniu utworzono wydział teologiczny. 

Za jego rządów podpisano też konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a 

Rzecząpospolitą. Najwymowniejszym jego dokonaniem było jednak to, że po latach 

zaborów znów publicznie i oficjalnie używał tytułu prymasa Polski. Pierwszy 

prymas niepodległej Polski zmarł 13 lutego 1926 roku i spoczął w podziemiach 

katedry prymasowskiej W Gnieźnie.  

 
  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

30. Niedziela Zwykła – 28 października 2018 roku 

1. Ostatnie nabożeństwa różańcowe sprawowane będą dzisiaj (niedziela) o godzinie 16.30 

oraz w poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 17.30. 

2. W czwartek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym 

kościele Msze św. będą o godzinie 8.00, 9.30 i 11.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 

12.30 i 17.00. Msza św. w środę o godzinie 18.00 również jest z tej Uroczystości. Na 

Cmentarzu przy ul. Marulewskiej modlitwy za zmarłych rozpoczną się o godzinie 14.00. Po 

procesji i zakończeniu modlitw na cmentarzu będzie odprawiona Msza Święta. 

3. Od 1 do 8 listopada każdego dnia możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych za 

nawiedzenie cmentarza, odmówienia tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych oraz 

spełnienie pozostałych warunków odpustu, którymi są: stan łaski uświęcającej, zupełne 

oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., odmówienie Ojcze 

nasz, Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 

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

lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem. Różaniec za zmarłych z 

Wymienianek będziemy odmawiać: od 2 do 8 listopada (oprócz niedzieli) o godzinie 7.30 

i 17.30. Z tego powodu wszystkie Msze św. w tych dniach  będą odprawiane w kościele. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie tak jak zawsze w kaplicy. 

5. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.30. 

6. W piątek (2 listopada) nie odbędzie się spotkanie „Teologia przy kawie”. 

7. Do chorych z posługą sakramentalną Kapłani (oprócz ks. Marcina Przybylskiego) 

udadzą się w sobotę 3 listopada od godziny 8.00. 

8. Od przyszłej 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. 

9. Od poniedziałku 5 listopada zapraszamy dzieci na spotkania z Siostrą Dominikanką 

Angelą, która zastąpiła Siostrę Barbarę. Tak, jak w ubiegłym roku, spotkania będą 

odbywały się w poniedziałki o godzinie 17.00 w bibliotece. 

10. W środę 31 października po raz kolejny odbędzie się w Inowrocławiu Noc Świętych. 

Rozpoczęcie o godzinie 19.30 w kościele Zwiastowania NMP. 

11. Bracia Kapucyni z Mogilna i mieszkańcy Dąbrówki zapraszają na uroczystości ku 

czci bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Karolina - wolna i niepodległa Polska”. W 

związku z tym organizujemy wyjazd do Mogilna, gdzie młodzież najpierw weźmie udział w 

koncercie zespołu „BRODERS”, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Dąbrówki na 

Eucharystię przy relikwiach błogosławionej Karoliny. Po Mszy św. gorący posiłek i Koronka 

do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Wyjazd w sobotę 10 listopada 

o godzinie 8.45 sprzed naszego kościoła (autobus zatrzyma się także na parkingu przy 

bazylice i na przystanku przy kościele św. Jadwigi). Koszt: 20 zł. Zgłoszenia wyłącznie 

przez formularz elektroniczny do 8 listopada (link: https://tiny.pl/gzs8n). Osoby 

niepełnoletnie muszą przynieść zgody na udział w pielgrzymce od rodziców. Szczegóły na 

facebooku Regionalnego Duszpasterstwa Młodych oraz u Ks. Marcina Przybylskiego. 

12. W dzisiejszym Przewodniku Katolickim dodatek 5 minut z Bogiem. W Płomieniu 

Ducha na niedzielę są intencje Żywego Różańca na miesiąc listopad. 

13. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Jerzego Małowiejskiego, Edmunda Bierła oraz Jana 

Wilczyńskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!  


