
XXXI. Niedziela Zwykła: 04 – 11 listopada 2018 roku 
 

 Poniedziałek 

5 listopada 
 

Flp 2,1-4; 

 Łk 14,12-14 

8.00 † Karol Głowacki – 9. rocznica śmierci; oraz zmarli z rodzin Głowackich i Wojciechowskich 

17.00 † Gotfryd Hanzlik – od Ireny Twaróżek i rodziny Nadolskich 

17.00 † Anastazja, Teodor, Stanisława Szałkiewicz; † Bronisław Kołtuniak 

18.00 Za zmarłych mężów i zmarłe żony polecanych przez parafian 
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† Maria Zglinicka – 6. rocznica śmierci 

† Grażyna Plewa – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

† Tadeusz Szóstka – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Helena Gaszak – od opiekunek p. Wandzi i p. Irki 

† Lech Toda – od kuzyna Jana z rodziną 

† Dorota Szutkowska – od cioci Joanny z rodziną 

† Bolesław Pijanowski – od sąsiadów 

Wtorek 

6 listopada 
 

Flp 2,5-11;  

Łk 14,15-24 

8.00 † Aleksander Gertz – od syna Marka z żoną Anną 

17.00 † Mariusz Polewski – od rodziców i brata z rodziną 

17.00 † Helena i Antonii Karolewscy 

18.00 † Krzysztof Dziubich – 24. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

18.00 † Janina Sawicka – od córki Ani z mężem 

Środa 

7 listopada 
 

Flp 2,12-18;  

Łk 14,25-33 

8.00 † Teresa Cikorska 

17.00 † Zygmunt Kwiatkowski – od córki Jolanty z Bartkiem 

17.00 † Marianna Tabaczyńska – od Marii Poziomka 

18.00 † Helena Znamirowska – od rodziny Gorajów 

18.00 † Danuta Banaszak – od córki Iwony z rodziną 

Czwartek 

8 listopada 
 

Flp 3,3-8a; 

 Łk 15,1-10 

8.00 † Henryka Osińska – od współlokatorów 

17.00 Zmarli z rodziny Przybylskich – od córki i siostry z rodziną 

17.00 † Zygmunt, Stanisława i Leon Dąbrowscy 

18.00 † Zdzisława, Jan i Mieczysław Wiśniewscy 

18.00 † Szymon Kozłowski – od brata z żoną 

 Piątek 

9 listopada 
Rocznica 

Poświęcenia 

Bazyliki 

Laterańskiej 

Ez 47,1-2.8-9.12;  

J 2,13-22 

8.00 † Henryk Stężewski – od sąsiadów Banaszaków 

17.00 † Genowefa Płocek – od chrześniaka Waldemara z rodziną 

17.00 † Kazimierz Szymanowski – od Niny, Tomasza i Krzysztofa z rodzinami 

18.00 † Helena Znamirowska – od Łucji i Ireneusza Wypijewskich z rodziną z Miechowic 

18.00 † Leszek Nowakowski – od syna Artura z rodziną 

Sobota 

10 listopada 

Św. Leona 

Wielkiego 

Flp 4,10-19;  

Łk 16,9-15 

8.00 † Józefa, Marianna Cichy; † Andrzej Magdulski 

16.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Leszek Nowakowski – od Honoraty z rodziną 

18.00 † Karolina, Salomea, Maria, Józef, Helena i Józef 

18.00 † Stanisława i Paweł Frąckowiak – od syna z rodziną 

Niedziela 

11 listopada 
 

32. Niedziela 

Zwykła 
 

1 Krl 17,10-16;  

Hbr 9,24-28;  

Mk 12,38-44 

 8.00 † Jan Zelmanowski – 1. rocznica śmierci – od żony i córek z rodzinami 

9.30 
Msza św. w intencji Ojczyzny oraz za wszystkich, którzy oddali za nią swoje życie 

W intencji ks. Marcina Łojki i ks. Marcina Przybylskiego – w dniu imienin – od SWPK 

9.30 † Teresa Wesołowska – 10. rocznica śmierci – od męża i córki 

11.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej oraz zdrowie dla Danuty i Hieronima Kowalskich z okazji 50. rocznicy ślubu 

12.30 W intencji ks. Marcina Łojki – od Parafialnego Zespołu Caritas 

17.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 
 

 

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! 
  

W przyszłą niedzielę 
11 listopada obchodzimy 
100.Rocznicę Odzyskania 

Niepodległości. 
Msza św. o godzinie 9.30 będzie 
sprawowana w intencji naszej 

Ojczyzny 
oraz za wszystkich, 

którzy oddali za nią swoje życie. 
 

Z okazji tej czcigodnej rocznicy zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnego odśpiewania Hymnu Narodowego 

z dziećmi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Jagiellonka, 
Przedszkola „Piastuś” oraz naszego Przedszkola „Duszek” 

na placu przed kościołem (przy krzyżu) 
w piątek, dnia 09 listopada o godzinie 11.11. 

Dzieci serdecznie zapraszają. 
 

 

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 

Prymas August Hlond 

Drugi z prymasów bogatych w doświadczenie czasów odzyskiwania 

niepodległości to sługa Boży kardynał August Hlond. Syn kolejarza z górnośląskich 

Brzęczkowic, a wraz z dwoma rodzonymi braćmi także duchowy syn Świętego Jana 

Bosko - salezjanin. Urodził się w 1881 roku jako drugi spośród dwanaściorga 

rodzeństwa. Po ukończeniu salezjańskich szkół sam odkrył powołanie zakonne i 

wstąpił w szeregi duchowych synów księdza Bosko. Zdobywszy doktorat w Rzymie 

w 1905 roku, został w Krakowie wyświęcony na kapłana. Był następnie 

przełożonym domów salezjańskich w Krakowie, Oświęcimiu, Przemyślu i Lwowie. 

Gdy po plebiscycie na Górnym Śląsku utworzono najpierw administraturę 

apostolską, a później diecezję w Katowicach, ksiądz Hlond został mianowany jej 

pierwszym biskupem. Zorganizował wtedy struktury kurii i seminarium 

duchownego, nabył grunt pod budowę katedry, założył drukarnię św. Jacka i 

tygodnik ,,Gość Niedzielny” oraz Akcję Katolicką. A wszystko to - aż trudno 

uwierzyć - w czasie ledwie czterech lat rządów. W kilka miesięcy po przyjęciu sakry 

musiał jednak opuścić Katowice, gdyż papież Pius XI przeniósł go na stolicę 

arcybiskupią gnieźnieńską i poznańską. Rok później ten sam papież mianował go 

kardynałem. Podczas rządów w Gnieźnie i Poznaniu nowy prymas, sam będący 

zakonnikiem, zadbał o rozwój życia zakonnego. Stał się założycielem nowych 

rodzin zakonnych - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz 

Braci Serca Jezusowego. Sprowadził też do Poznania dominikanów, powierzając im 

troskę o duszpasterstwo młodzieży akademickiej. W trosce o dziedzictwo 

przeszłości odtworzył kapitułę przy kolegiacie w Kruszwicy. Szczególną troską 

prymasa Hlonda była aktywizacja laikatu. Z myślą o niej powołał Akcję Katolicką, 

założył jej centralę w Poznaniu oraz napisał jej statuty. Dla promowania społecznej 

nauki Kościoła utworzył Radę Społeczną przy prymasie Polski. Warto wspomnieć, 

że odbywał liczne podróże do krajów europejskich. Po wybuchu II wojny światowej 

wraz z rządem opuścił kraj. Następnie udał się do Rzymu, Lourdes i Hautcombe, 

gdzie został internowany przez gestapo. Pod nadzorem policyjnym przebywał aż do 

zakończenia wojny i powrotu do Polski. Wrócił do kraju w lipcu 1945 roku, gdzie 

został entuzjastycznie przyjęty. Doniosłym wydarzeniem było utworzenie w 1946 

roku unii personalnej pomiędzy Gnieznem i Warszawą. Prymas zaczął rezydować w 

stolicy. Z zapałem podjął się odbudowy życia kościelnego po niepowetowanych 

stratach wojennych. Wobec ogromu pracy 8 września 1946 roku dokonał 

poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Doświadczył pierwszych oznak 

wrogości ze strony reżimu komunistycznego jawnie przejmującego władzę w 

Polsce. Zmarł nagle w sześćdziesiątym siódmym roku życia po przebytej operacji 

wyrostka robaczkowego. Okoliczności śmierci prymasa, do dziś budzące 

wątpliwości, są obecnie przedmiotem dochodzenia historyków. Na łożu śmierci 

powiedział: „Zawsze kochałem Polskę i będę w niebie się za nią modlił”. Zgodnie z 

wolą zmarłego ciało prymasa pogrzebano w ruinach katedry warszawskiej, a serce 

złożono w katedrze gnieźnieńskiej. 

W dniu jego śmierci biskup lubelski Stefan Wyszyński zanotował: „Tak często 

radowałem się myślą, że w tej niezwykle trudnej sytuacji Kościoła w Polsce, 

błogosławieństwem jest jego Sternik pewną dłonią prowadzący przez męki. 

Człowiek czuł się dziwnie spokojny w pobliżu prymasa Hlonda. A teraz coś się 

zawaliło. Runął mur oporny. Kto będzie antemurale? Ks. Prymas umarł dziś o 

godzinie 10.30 w Warszawie”.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

31. Niedziela Zwykła – 04 listopada 2018 roku 

1. W czwartek 08 listopada zakończymy Wymienianki jednorazowe. Modlitwa 

różańcowa za zmarłych jest codziennie do czwartku o godzinie 7.30 i 17.30. 

Dziękujemy Parafianom za świadectwo pamięci o zmarłych, za wspólną modlitwę i 

za złożone ofiary. Można jeszcze złożyć Wymienianki roczne, którymi zaczniemy 

modlić się według nowego formularza od niedzieli 18 listopada. 

2. Parafialny Punkt Caritas czynny będzie w poniedziałek 05 listopada od 

godziny 17.00 do 18.00.  

3. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 

modlić za zmarłych mężów i zmarłe żony polecanych przez parafian. Imiona i 

nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać przede 

Mszą do koszyczka wystawionego na stoliku pod chórem. 

4. 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. 

5. Wszystkich chętnych zapraszamy na warsztat Modlitwy Jezusowej w piątek 9 

listopada o godzinie 18.30 w kaplicy. Młodzież po warsztacie zapraszamy na 

„Teologię przy kawie” na plebanię. 

6. Za przyczyną św. Marcina z Tours w niedzielę będziemy się modlić także w 

intencji ks. Marcina Łojko i ks. Marcina Przybylskiego z okazji ich imienin. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w ich intencji na Mszy św. o godzinie 9.30 i 

12.30. 

7. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

8. Za tydzień ofiary z tacy przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

9. W dzisiejszą niedzielę (4 listopada) rozpoczyna się w naszej parafii kurs 

przedmałżeński. Pierwsze spotkanie dzisiaj o godzinie 19.00 w kaplicy. 

10. Bracia Kapucyni z Mogilna i mieszkańcy Dąbrówki zapraszają na uroczystości 

ku czci bł. Karoliny Kózkówny. Wyjazd w sobotę 10 listopada o godzinie 8.45 

sprzed naszego kościoła. Zgłoszenia wyłącznie przez formularz elektroniczny do 8 

listopada (link: https://tiny.pl/gzs8n). Szczegóły na facebooku Regionalnego 

Duszpasterstwa Młodych oraz u Ks. Marcina Przybylskiego. 

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie Przewodnika 

Katolickiego. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stanisławę Lauer, Marię Urbańską oraz 

Danutę Dziennik. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


