
4. Niedziela Zwykła: 03 – 10 lutego 2019 r. 

 Poniedziałek 

4 lutego 
 

Hbr 11,32-40;  

Mk 5,1-20 

8.00 † Jan Wrzos – od kolegów z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Solino 

17.00 † Barbara Krukowska – od córki z synami 

17.00 † Czesława Szymańska – od Lilii  rodziną 

18.00 Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 
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† Zofia Smokowska – od Danuty i Eugeniusza Smokowskich z rodziną 

† Wojciech Olubiński – od chrześniaczki Katarzyny z rodziną 

† Kazimierz Olszak – od Ireny Kaszak i Bożeny Kuraszkiewicz z rodziną 

† Anna Perlikowska – od córki Jadwigi z rodziną 

† Stefania Wasyk; † Bogdan Drogowski; † Helena Kondracka; † Władysław 

Markiewicz – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

5 lutego 
 

Św. Agaty 
 

Hbr 12,1-4;  

Mk 5,21-43 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Janiny z okazji 92. rocznicy urodzin 

17.00 † Bogusław Simiński i zmarli rodzice Jadwiga i Kazimierz 

17.00 † Czesław Kucharski – od wnucząt Ani, Marty i Przemka 

18.00 † Sylwia Pawlak – od kuzyna Kamila Boda z rodziną 

18.00 † Janusz Prusak – od siostry z rodziną  

Środa 

6 lutego 
 

Św. Pawła Miki 

i Towarzyszy 
 

Hbr 12,4-7.11-15;  

Mk 6,1-6 

8.00 † Marek Mielcarek – od szwagra z rodziną 

17.00 
† Władysław Jęczmyk – od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w 

Inowrocławiu 

17.00 † Sylwester Pańka – 38. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

18.00 † Lilla Idziaszek; † Ludomira Wiśniewska – od rodziny Jarzynowskich 

18.00 † Alojzy Maciejewski – 14. rocznica śmierci 

Czwartek 

7 lutego 
 

Hbr 12,18-19.21-24;  
Mk 6,7-13 

8.00 † Tekla Michalska – od córki Doroty i wnuka Radka 

17.00 † Maria Urbańska – od syna Macieja z rodziną 

17.00 † Władysław Jęczmyk – od córki Elżbiety z rodziną 

18.00 † Henryk Goczkowski – od żony z synem  

18.00 † Henryk Stężewski – od Małgorzaty z rodziną 

 Piątek 

8 lutego 
 

Hbr 13,1-8;  
Mk 6,14-29 

 8.00 O potrzebne łaski dla Pawła  

17.00 † Marzanna Holas – 8. rocznica śmierci – od rodziców i brata 

17.00 † Henryk Stężewski – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 13, III. klatka 

18.00 † Dorota Szutkowska – od chrześniaka Mateusza z narzeczoną 

18.00 † Jerzy Figa – od brata Waldemara z żoną 

Sobota 

9 lutego 
 

Hbr 13,15-17.20-21; 

 Mk 6,30-34 

8.00 † Marek Róg – od brata Grzegorza z rodziną 

18.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz właściwe rozeznanie drogi życiowej dla Mateusza Bachory z 

okazji 18. rocznicy urodzin 

18.00 † Urszula Katulska – od bratowej Jolanty z rodziną 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od Marka Gezele z rodziną 

18.00 † Bogdan Wojtysiak – 16. rocznica śmierci – od rodziny 

 Niedziela 

10 lutego 
 

5. Niedziela Zwykła 
 

Iz 6,1-2a.3-8;  

1 Kor 15,1-11; 
 Łk 5,1-11 

 8.00 † Leon i Helena Adanowicz – od córki z rodziną 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin 

9.30 † Dominik Hillenberg – od brata Janka z rodziną 

11.00 † Piotr Bartoszcze 

12.30 † Kazimierz Szymanowski – 1. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

17.00 † Lechosław Dunaj – od sąsiadów z ul. Jagiełły 7, III. klatka 

18.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy 
 

 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

Prosimy podawać treść zarezerwowanych intencji co najmniej dwa tygodnie wcześniej. 

Rezerwacje intencji (także w dni powszednie) - przynajmniej pół roku 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 

03 lutego 2019 r.                   4. Niedziela Zwykła               Nr 5/2019 (180) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

70. rocznica ingresu do katedry 
gnieźnieńskiej kard. Stefana Wyszyńskiego 

„W przededniu tysiąclecia swego chrześcijaństwa masz 

pamiętać (…) gdzie się rodzisz, skąd twój szlachetny 

duch czerpie swe natchnienie i nieśmiertelne, ofiarne 

moce. Od kołyski męczeńskich narodzin świętego 

Wojciecha, apostoła Polski, głosiciela Ewangelii, który, 

jak Chrystus umarł za lud, żeby nie cały naród zginął”. 
 

Z listu ks. kard Stefana Wyszyńskiego 
do wiernych przed ingresem  

 

Ingres kard. Stefana Wyszyńskiego do katedry gnieźnieńskiej odbył się 2 

lutego 1949 roku. 48-letni były biskup lubelski objął rządy w połączonych 

unią personalną arcybiskupstwach gnieźnieńskim i warszawskim 4 miesiące 

po śmierci poprzednika kard. Augusta Hlonda. Był świadomy ciążącej na nim 

odpowiedzialności i obowiązków. W liście do swego ojca pisał: „(…) jestem 

przekonany, że przerastają one i moje zdolności i moje przygotowania. Ale 

wola Ojca Świętego była tak stanowcza, że nie mogłem opierać się Duchowi 

Świętemu, który mówi przez głowę widzialną Kościoła. Nie grozi mi Ojcze 

Drogi, ani próżność, ani duma, ani zarozumiałość, ani wyniosłość. Jestem 

przytłoczony poczuciem swej małości. Potrzeba mi wiele pomocy modlitwy, 

by łaski wyjednane uzupełniały braki”. 

Msza św. w niedzielę 3 lutego o godzinie 13.00 w katedrze gnieźnieńskiej 

będzie dziękczynieniem za długoletnią posługę arcybiskupią i prymasowską 

kard. Stefana Wyszyńskiego oraz okazją do szczególnej modlitwy w intencji 

jego rychłej beatyfikacji. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Abp Wojciech 

Polak, Prymas Polski. Będzie ona transmitowana przez TVP Polonia.  
 
1 

MSZE ŚWIĘTE: Dni powszednie: 8.00, 17.00 i 18.00. 

Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

18.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim – w kaplicy). 

BIURO PARAFIALNE: 

wtorek: 17.00-17.50, czwartek: 18.30-19.30, sobota:11.00-12.00. 
 

 

http://www.swietyduch.pl/


 

7/8 lutego 1984 r. 

Pamiętamy o śmierci zamordowanego 

Piotra Bartoszcze   
 

Piotr Bartoszcze zginął 35 lat temu na polu pod Radłówkiem. W rocznicę 
tamtej tragedii w 2015 r. stanęła w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono jego 
zwłoki, tablica, ufundowany przez rolników. 

„Tęskni za ojcem córeczka mała, na ziemi ślad zbrodni czarny, To już nie Piotr 
- to Petrus Skała, Nie zniszczy dzieła los marny” - taki czterowiersz, autorstwa 
inowrocławskiego historyka i regionalisty Edmunda Mikołajczaka, pojawił się 
na tablicy. Jego śmierć do dziś pozostaje niewyjaśniona, choć minęło od niej już 
35 lat. Piotr Bartoszcze zginął w nocy z 7 na 8 lutego. Zwłoki znalazł jego brat 
Roman w studzience melioracyjnej na PGR-owskim polu. 

„Na tę chwilę przyjmujemy ponad wszelką wątpliwość, że Piotr Bartoszcze nie 
zginął w wyniku wypadku - czy tego, że się udusił - natomiast, że został 
zamordowany. W tej chwili podejmujemy wszelkie czynności, żeby ustalić 
sprawców tego zdarzenia” - poinformował pod koniec 2017 r. szef pionu 
śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. 

Piotr Bartoszcze był jednym z organizatorów struktur związkowych 
Solidarności Chłopskiej, uczestnikiem strajków rolniczych i sygnatariuszem 
porozumień bydgoskich w kwietniu 1981 roku, które poprzedzały rejestrację 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Zginął w tajemniczych 
okolicznościach z 7 na 8 lutego 1984 roku podczas rozwożenia podziemnych 
wydawnictw. Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzone zostało w maju 1984 
roku, kolejne w 1995 roku. Na wniosek rodziny zostało podjęte po raz trzeci. 
Szef pionu śledczego IPN tłumaczył pod koniec marca 2017 r., że przyczyna 
zgonu Piotra Bartoszcze (pośrednia i bezpośrednia) nie została do tej pory w 
sposób przekonujący ustalona. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

4. Niedziela Zwykła: 03 lutego 2019 roku 
 

 

1. W przyszłą niedzielę 10 lutego na Mszy św. o godzinie 11.00 

będziemy się modlić za † Piotra Bartoszcze – jednego z pierwszych 

przywódców „Solidarności Rolników Indywidualnych” z okazji jego 35. 

rocznicy śmierci. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Abp senior Henryk 

J. Muszyński. Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy. 

2. Parafialny Punkt Caritas czynny będzie w poniedziałek 04 lutego od 

godziny 17.00 do 18.00. W celu uzupełnienia potrzebnych danych 

prosimy korzystających z pomocy o posiadanie ze sobą dowodu 

osobistego. Wzorem lat ubiegłych Parafialny Zespól Caritas organizuje 

III. Bal charytatywny pod hasłem: „Być dobrym jak chleb” w dniu 22 

lutego 2019 r.  w Dworze Biesiadnym w Rojewie. Bilety cegiełki do 

nabycia u p. Doroty (numer telefonu: 695 203 945). Serdecznie 

zapraszamy do włączania się w inicjatywy dobroczynne.  

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 przed ołtarzem. 

4. We wtorek w łączności z Mszami św. odmówimy Litanię do św. Brata 

Alberta. 

5. W pierwszy czwartek miesiąca - za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki - będziemy się modlić o liczne i święte powołania kapłańskie, 

misyjne i zakonne oraz o wierność w powołaniu dla już powołanych. 

6. Młodzież zapraszamy na „Teologię przy kawie” w piątek o godzinie 

19.00 na plebani. 

7. Zakończyliśmy kolędę. Od tego tygodnia Msze św. w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku będą o godzinie 8.00, 17.00 i 18.00; w soboty o 

godzinie 8.00 i 18.00. Od tego tygodnia biuro parafialne czynne: we 

wtorki od godziny 17.00 do 17.50, w czwartki od godziny 18.30 do 19.30 

oraz w soboty od godziny 11.00 do 12.00. 

8. Za tydzień - w drugą niedzielę miesiąca - zbiórka inwestycyjna na cele 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

9. Biblioteka Parafialna czynna będzie za tydzień po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Przewodnika 

katolickiego”. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Kazimierę Milę. Wieczny 

odpoczynek racz jej dać Panie! 


