
2. Niedziela Wielkiego Postu: 17 – 24 marca 2019 r. 

 Niedziela 

17 marca 
 

II. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Rdz 15,5-12.17-18; 

Flp 3,17–4,1; 

Łk 9,28b-36 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (17) 

9.30 † Wacława Kazubowska – od córki Urszuli z mężem i od Sławomira z żoną 

9.30 † Stanisława Gawrysiak – od córki Danuty z rodziną 

11.00 † Lechosław Dunaj – od córek Marioli i Agnieszki z rodzinami 

11.00 † Zofia Jarecka – 14. rocznica śmierci – od córki 

12.30 † Stefania i Józef Leśniewscy 

17.00 † Marian Sobucki – od syna Wiesława z rodziną 

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

 Poniedziałek 

18 marca 
 

Dn 9,4b-10;  
Łk 6,36-38 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (18) 

17.00 † Maria Jakóbiak – od syna Krzysztofa z rodziną 

17.00 † Władysław Jęczmyk – od Pawła z rodziną z Częstochowy  

18.00 

Msza św. 

zbiorowa 

† Henryk Kunicki – od żony z dziećmi 

† Henryk Radwański – 1. rocznica śmierci - od syna Tomasza z rodziną 

† Zygmunt Kwiatkowski – od żony i córek z rodzinami 

† Maria Kwarczyńska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

19 marca 

Uroczystość 

Św. Józefa 
2 Sm 7,4-5a.12-14a. 16;  

Rz 4,13.16-18.22; 

 Mt 1,16.18-21.24a 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (19) 

17.00 † Maria Urbańska – od rodziny Cichockich 

17.00 † Józefa i Tomasz Gburczyk – od wnuczki z rodziną 

18.00 † Sylwia Pawlak – od cioci z Magdą 

18.00 † Henryk Steżewski – od bratowej z rodziną 

Środa 

20 marca 
 

Jr 18,18-20;  

Mt 20,17-28 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (20) 

8.00 † Józef i zmarli z rodziny 

17.00 † Włodzimierz Lewandowski – od przyjaciół 

17.00 † Edmund Bierła – od Komisji Zakładowe NSZZ Solidarność przy IKS Solino 

18.00 † Wanda i Edmund Wojciechowscy oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

Czwartek 

21 marca 
 

Jr 17,5-10;  

Łk 16,19-31 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (21) 

17.00 † Władysław Jęczmyk – od Danuty i Stanisława Stefańskich z rodziną 

17.00 † Kazimiera Frankowska – od męża 

18.00 † Tadeusz Szustka – od brata Józefa z rodziną 

18.00 † Anna Pietrzykowska – od szwagierki Pietrzykowskiej z rodziną z Polanowic 

 Piątek 

22 marca 
 

Rdz 37,3-4.12-13a. 17b-28;  

Mt 21,33-43.45-46 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (22) 

17.00 † Włodzimierz Stanek – od Danuty i Piotra z rodziną 

17.00 † Michał Hryszkiewicz – 1. rocznica śmierci – od żony z córkami 

18.00 † Krystyna Ganc – od syna Grzegorza z rodziną 

18.00 † Edmund Wawrzyniak – 2. rocznica śmierci – od dzieci z rodzinami 

Sobota 

23 marca 
 

Mi 7,14-15.18-20; 

Łk 15,1-3.11-32 

8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (23) 

16.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Włodzimierz Lewandowski – od synów z rodzinami 

18.00 † Wacława Kazubowska – od lokatorów z ul. Jagieły, II klatka 

18.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Izabeli 
Zwierzchowskiej z okazji 80. rocznicy urodzin – od rodziny Zwierzchowskich 

 Niedziela 

24 marca 
 

III. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Wj 3,1-8a.13-15;  

1 Kor 10,1-6.10-12; 

 Łk 13,1-9 

 8.00 † Józef Mucek – Msza św. Gregoriańska (24) 

9.30 † Zygfryd Głowacki – 1. rocznica śmierci – od syna z rodziną 

9.30 † Tadeusz Szustka – od brata Bogdana z rodziną 

11.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

12.30 † Leszek Gawrysiak – od chrześniaczki Kingi z rodziną 

17.00 † Anna Pietrzykowska – od bratowej Bożeny Świderskiej z rodziną z Opatowic 

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. 

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 

17 marca 2019 r.          2. Niedziela Wielkiego Postu       Nr 11/2019 (186) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

 
 

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). 

Droga Krzyżowa: piątek po Mszy św. o godzinie 8.00 i 17.00. 

Gorzkie Żale: niedziela godzina 16.00. 

BIURO PARAFIALNE: 

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

 

http://www.swietyduch.pl/
http://www.swietyduch.pl/


Komunikat na II. Niedzielę Wielkiego Postu 

Ad Gentes, 17 marca 2019 r. 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

„Misjonarze mocą Ducha”   

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! 
W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, 

Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz 
ofiarami wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i 
misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 
99 krajach misyjnych. Tegoroczną II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w roku 
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ustanowionego przez Ojca Świętego 
Franciszka, by ożywić zapał misyjny w całym Kościele. Jej hasło: „Misjonarze mocą 
Ducha”, podkreśla prawdę, bliską św. Janowi Pawłowi II, że misje są sprawą wiary, a 
głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki inspiracji, światłu, mocy i łasce Bożego 
Ducha. Owocność misji „ad gentes” zależy od otwarcia się na Boże działanie tak 
misjonarzy, którzy nie szczędząc siebie, stają się posłusznymi narzędziami Ducha 
Świętego, jak i tych, którym głoszą słowo Boże. Duch Święty działa także w naszych 
sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do 
ofiarności i zaangażowania misyjnego. 

Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach 
misyjnych. Dlatego ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na finansowanie 
projektów misyjnych za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu całego roku możemy pomagać misjonarzom i 
misjonarkom wysyłając SMS-a o treści Misje na numer 72 032 (koszt 2,46 zł z VAT). 
SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii 
komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. 
Możemy również objąć patronatem misyjnym jednego z misjonarzy czy misjonarek. 
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej www.misje.pl. 

Dzięki naszemu wsparciu duchowemu i ofiarności polscy misjonarze głoszą 
Ewangelię o zbawieniu na wszystkich kontynentach. Budują kościoły, kaplice i sale 
katechetyczne, w których rozbrzmiewa słowo Boże i modlitwa. Formują 
katechistów, prowadzą szkoły, bursy, świetlice dla dzieci. Prowadzą liczne ośrodki 
zdrowia i szpitale. Pomagają potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego, 
karmią głodnych, leczą chorych, podtrzymują na duchu tych, którzy cierpią z 
powodu nędzy i wykluczenia społecznego. Ich wieloraka służba ubogim i cierpiącym 
jest możliwa dzięki naszej hojności. 

W imieniu misjonarek i misjonarzy serdecznie dziękuję za pamięć, pomoc i 
zaangażowanie misyjne, tak duszpasterzom, jak i wiernym świeckim w Polsce. 
Dziękuję za uległość natchnieniom Ducha Świętego, świadectwo ewangelicznego 
braterstwa i troski, by Chrystus był głoszony na całej ziemi. 

 

Niech Duch, który wzbudza w nas miłość do sióstr i braci na misjach, i który 
owocnie prowadzi dzieło ewangelizacji w świecie obficie udziela wszystkim świateł i 
łask. Niech czyni nas uczniami-misjonarzami, gorliwie realizującymi mandat misyjny 
Chrystusa. 

Wszystkim, którzy wspierają misje z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. 

+ Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

2. Niedziela Wielkiego Postu: 17 marca 2019 roku 
 

 

1. Dzisiaj przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z 
Misjonarzami. Po Mszach Świętych zbieramy ofiary do puszek na 
rzecz misji. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych (można 
uzyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 

- Drogi Krzyżowe w piątki po Mszach św. o godzinie 8.00 i o 17.00. 

- Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 (ofiary zbierane 
podczas tego nabożeństwa przeznaczone będą na kwiaty i budowę 
Grobu Pańskiego). 

3. We wtorek 19 marca w liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość 
Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła. Msze św. o 
godzinie 8.00, 17.00 i 18.00. 

4. Kandydatów do bierzmowania z klas III. gimnazjalnych (wszystkie 
grupy) zapraszamy na spotkanie formacyjne w środę 20 marca o 
godzinie 18.45 do kaplicy. Prosimy o zabranie Nowego Testamentu 
i wypełnionych materiałów z poprzedniej katechezy. 

5. „Teologia przy kawie” w piątek 22 marca rozpocznie się w kaplicy 
adoracją Krzyża o godzinie 19.30. Zapraszamy wszystkich 
chętnych! 

6. W kaplicy i w kościele można składać ofiary do skarbonek. Nasz 
Parafialny Zespół Caritas, na podobieństwo Wigilijnego Dzieła 
Pomocy dzieciom, rozprowadza także świece. Zebrane pieniądze 
przeznaczymy na pomoc potrzebującym. 

7. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego.  

8. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Kazimierę Mróz oraz …  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

http://www.misje.pl/
http://www.misje.pl/

