
8. Niedziela Zwykła: 04 – 10 marca 2019 r. 

 Poniedziałek 

4 marca 
 

Św. Kazimierza, 

Królewicza 
 

Syr 51,13-20; 

 Flp 3,8-14;  
J 15,9-17 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (4) 

17.00 † Kazimierz Łukomski – od Zdzisława i Róży Banaszak 

17.00 † Krystyna Kowalczyk – od koleżanek córki Marii z pracy 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian  

† Kazimierz Olszak – od siostry Czesławy z rodziną 

† Grażyna Marciniak-Węgielewska; † Wacława Świątkowska – od ZP P. 

Matuszak 

Wtorek 

5 marca 

 

Syr 35,1-12;  

Mk 10,28-31 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (5) 

17.00 † Arkadiusz Cieplik - 1. rocznica śmierci – od mamy i siostry Izabeli 

17.00 † Tadeusz Szustka – od bratowej Maryli z rodziną 

18.00 † Sylwia Pawlak – od rodziny Bednarków i Piskadłów 

18.00 † Henryk Stężewski – od Piotra Stepa z rodziną 

Środa 

6 marca 
 

Środa 

Popielcowa 
 

Jl 2,12-18; 

 2 Kor 5,20–6,3; 
 Mt 6,1-6.16-18 

9.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (6) 

10.30 
† Franciszek Malinowski – 19. rocznica śmierci  - od żony, syna z rodzina 

i od rodziny 

10.30 O szczęśliwy przebieg operacji i dar zdrowia dla Romana 

16.30 † Tadeusz Klein – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 17, V. klatka 

18.00 † Leszek Gawrysiak – od koleżanek i kolegów z Firmy „Viando” 

18.00 † Marian Sobucki – od żony 

19.30 † Grażyna Plewa – od wnuczki Justyny z Marcinem 

Czwartek 

7 marca 
 

Pwt 30,15-20;  
Łk 9,22-25 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (7) 

17.00 † Edmund Bierła – od rodziny Królaków i Kopińskich 

17.00 † Jerzy Jankowski – 5. rocznica śmierci – od żony i rodziny 

18.00 † Jan Zemski 

18.00 † Henryk Goczkowski – rodziny Krzewina 

 Piątek 

8 marca 
 

Iz 58,1-9a; 

 Mt 9,14-15 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (8) 

17.00 † Stanisław Szuman – 13. rocznica śmierci – od żony i syna 

17.00 
† Włodzimierz Lewandowski – od kolegów z roku  Politechniki 

Poznańskiej 

18.00 † Włodzimierz Stanek – od córki Magdaleny z rodziną 

18.00 † Wanda Madajewska – od rodziny Laks z Mątew 

Sobota 

9 marca 
 

Iz 58,9b-14;  

Łk 5,27-32 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (9) 

18.00 † Wacława Świątkowska – od córki Haliny z mężem 

18.00 
† Wojciech Dąbrowski – 2. rocznica śmierci – od żony i synów z 

rodzinami oraz za zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron  

18.00 † Franciszka, Stefan, Stanisława i Tadeusz Kłos 

18.00 † Aniela Budzińska – od Mieczysława z żoną i dziećmi 

 Niedziela 

10 marca 
 

I. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Pwt 26,4-10; 

 Rz 10,8-13; 

 Łk 4,1-13 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (10) 

9.30 
† Katarzyna Trąszczak – 8. rocznica śmierci – oraz za zmarłych z 

rodziny 

9.30 † Marian Sobucki – od wnuczek 

11.00 † Lechosław Dunaj – od brata Jana z rodziną 

12.30 
† Marek Lewandowski – 5. rocznica śmierci – od mamy i brata Roberta z 

rodziną 

12.30 † Leszek Gawrysiak – od radnych Rady Gminy Dąbrowa Biskupia 

17.00 † Dominik Hillenberg – od rodziny Derkowskich ze strony wuja Mariana 

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

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 marca 2019 r.                   8. Niedziela Zwykła               Nr 9/2019 (184) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

INTENCJE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA  MIESIĄC MARZEC 2019 ROKU 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: 

Papieska intencja ewangelizacyjna:  

Za wspólnoty chrześcijańskie, 

szczególnie te prześladowane, 

aby odczuwały bliskość Chrystusa,  

a ich prawa były respektowane. 

TAJEMNICE BOLESNE: 

Intencja ogólna: 

Aby szczera modlitwa, wyrzeczenie 

i pokuta oraz jałmużna udzielana 

ubogim otwierała nasze serca na 

ducha autentycznego nawrócenia. 

TAJEMNICE RADOSNE: 

Intencja krajowa: 

O właściwe przeżycie okresu 

Wielkiego Postu w naszej Ojczyźnie. 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja parafialna: 

Za Parafialny Zespół „Caritas” oraz wszystkich posługujących ludziom 

bezdomnym i ubogim. 
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). 

Środa Popielcowa: 9.00; 10.30; 16.30; 18.00; 19.30. 

Droga Krzyżowa: piątek po Mszy św. o godzinie 8.00 i 18.00. 

Gorzkie Żale: niedziela godzina 16.00. 

BIURO PARAFIALNE: 

wtorek: 17.00-17.50, czwartek: 18.30-19.30. 

W sobotę 09 marca biuro parafialne nieczynne! 
 

 

http://www.swietyduch.pl/


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

8. Niedziela Zwykła: 03 marca 2019 roku 
 

 

1. Po Mszach św. rozprowadzamy książeczkę pt. „40 dni z Bogiem. 

Pomocnik wielkopostny” w cenie 3 zł. Książeczka przypomina dodatek do 

Przewodnika Katolickiego. 

2. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się 

w parafii Świętego Krzyża w dzisiejszą niedzielę 3 marca o godzinie 15.00 w 

salce parafialnej w budynku plebanii. 

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. Przypominamy, iż Parafialny Punkt Caritas czynny jest w każdą sobotę 

od godziny 12.00 do 13.00. 

5. W środę, 06 marca, przypada Popielec i rozpoczyna się Wielki Post. 

Na znak pokuty tego dnia przyjmujemy popiół na nasze głowy. Msze św. z 

posypaniem głów popiołem w Środę Popielcową będą o godzinie: 9.00, 

10.30, 16.30, 18.00 i 19.30. W Środę Popielcową obowiązuje 

wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych oraz post ścisły. 

Post ścisły polega na tym, że wolno najeść się jeden raz do syta, a dwa razy 

lekko się posilić. Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są 

związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o 

poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które 

ukończyły 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. W Środę 

Popielcową nie ma dyspensy od tych obowiązków. 

6. Przypominamy o bardzo ważnym uczynku chrześcijańskim, jakim jest 

jałmużna wielkopostna. W kaplicy wieczystej adoracji i w kościele można 

składać ofiary do skarbonek. Od Środy Popielcowej nasz Parafialny Zespół 

Caritas, na podobieństwo Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom, będzie 

rozprowadzał także świece. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 

pomoc potrzebującym. 

7. W Środę Popielcową rozpoczynamy pierwszą turę naszych 

parafialnych rekolekcji wielkopostnych, które poprowadzi ks. dr hab. 

Henryk Nadrowski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, historyk sztuki. Druga tura rekolekcji będzie w związku z 

rekolekcjami szkolnymi. 

 

 

 

PROGRAM REKOLEKCJI: 

- Środa Popielcowa oraz I. Niedziela Wielkiego Postu: nauki na 

wszystkich Mszach Świętych dla wszystkich. 

- Czwartek: nauki dla wszystkich na Mszach Świętych o godzinie 8.00 i 

18.00. 

- Piątek: nauki dla wszystkich w formie Drogi Krzyżowej po Mszach św. 

o godzinie 8.00 i o 18.00. 

- Sobota: na Mszę św. o godzinie 8.00 zapraszamy szczególnie członków 

wszystkich ruchów i stowarzyszeń parafialnych – zarówno starszych jak i 

młodych. 

Ofiary z tacy w czwartek, piątek i sobotę przeznaczone zostaną dla 

Rekolekcjonisty. 

8. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 

- Drogi Krzyżowe w piątki: w tym tygodniu dla wszystkich po Mszy św. 

o godzinie 8.00 i o 18.00. W pozostałe piątki Wielkiego Postu drogi 

krzyżowe będą po Mszy św. o godzinie 8.00 i 17.00. 

- Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 (ofiary zbierane podczas 

tego nabożeństwa przeznaczone będą na kwiaty i budowę Grobu 

Pańskiego). 

9. Duszpasterstwo Młodych zaprasza na Teologię przy kawie w piątek o 

godzinie 19.00 na plebanii. 

10. Z posługą sakramentalną do chorych w sobotę 9 marca ks. Marcin 

Łojko uda się od godziny 8.00. 

11. Chłopców i dziewczynki pragnących służyć w charakterze 

ministranta/ministrantki bądź lektora/lektorki zapraszamy na spotkanie w 

najbliższą sobotę o godzinie 10.00 do Sali konferencyjnej. 

12. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca zbiórka inwestycyjna na cele 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

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

przedpołudniowych. 

14. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne we wtorek oraz czwartek; w 

sobotę biuro parafialne będzie nieczynne. 

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie „Przewodnika 

katolickiego”. Jest także nowy numer dwumiesięcznika „Miłujcie się” – w 

nim m.in. artykuł o cudownych wydarzeniach, które dokonały się w wyniku 

współpracy lekarki ze świętymi, a także relacje osób, które doświadczyły 

śmierci klinicznej. 

16. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Wacławę Świątkowską oraz 

Grażynę Marciniak-Węgielewską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


