
Intencje Mszalne: 5. Niedziela Wielkanocna: 19-26 maja 2019 r. 

 Poniedziałek 

20 maja 
 

Dz 14,5-18;  
J 14,21-26 

8.00 † Stefania Wasyk – od męża  

17.00 † Stefan Kłóskowicz – od Łucji i Ireneusza Wypijewskich z rodziną 

17.00 † Tadeusz Szustka - od Mariusza i Marii Nowak 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Marek i Zygfryd Krasinowie 

† Klemens Kruszka – od siostry Czesławy z rodziną 

† Klemens Kruszka – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

21 maja 
 

Dz 14,19-28;  

J 14,27-31a 

8.00 † Stefania Wasyk – od rodziny Mikłaszewskich i Błażejewskich 

17.00 † Ludomira Wiśniewska – od córki Danuty z mężem i rodziną 

17.00 † Małgorzata Lorkowska – od Aliny Giermek z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Wojciech Bolewicki – od rodziny Gronostajskich i Wesołowskich z babcią 

18.00 † Kazimierz i Halina Ebert; † Irena Gacka 

Środa 

22 maja 
 

Dz 15,1-6;  

J 15,1-8 

8.00 † Ksenia Harenda – od rodziny Borowiczów 

17.00 † Bernadeta i Mirosław Spryszyńscy – od dzieci 

17.00 † Maria Woźniak – od siostry Danuty i siostry Ireny z mężem 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Helena Dziedziuch 

18.00 † Wojciech Bolewicki – od rodziny Mozgowiec 

Czwartek 

23 maja 
 

Dz 15,7-21;  
J 15,9-11 

8.00 † Helena Kostrzewa – od córki Marii i syna Wacława  

17.00 
† Wojciech Siemianowski – od siostrzeńca Jakuba z rodziną i od siostrzenicy 
Barbary 

17.00 † Halina Szczeszak – od rodziny Pydów 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Jan Wrzos – od nadsztygara do spraw górniczych z kopalni „Góra” 

18.00 † Bernard Rezler – od szwagra Narcyza z rodziną 

 Piątek 

24 maja 
 

NMP 

Wspomożycielki 

Wiernych 
 

Dz 15,22-31;  

J 15,12-17 

 8.00 † Andrzej Królak – od proboszcza i wikariuszy 

17.00 † Czesław Piątkowski – od sąsiadów z ul. Łokietka 6, II klatka 

17.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Krystyny z okazji 89. rocznicy urodzin – od 

córki z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Wojciech Siemianowski – od żony z synem 

18.00 † Wioletta Wojciechowska – od córki Katarzyny z rodziną 

Sobota 

25 maja 
 

Dz 16,1-10;  
J 15,18-21 

8.00 † Jerzy Małowiejski – od córki Barbary z Tadeuszem 

16.00 

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

opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie dla Teresy i Jerzego z okazji 50. rocznicy 

ślubu 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Mirosława Lorkowska – od brata Romana z rodziną 

18.00 † Edmund Bachora – od sąsiadów z klatki 

18.00 † Jadwiga Proch i zmarli z rodziny 

 Niedziela 

26 maja 
 

6. Niedziela 

Wielkanocna  
 

Dz 15,1-2.22-29;  

Ap 21,10-14.22-23;  
J 14,23-29 

 8.00 † Józef Kmieć, † Wiktoria oraz zmarli z rodziny 

9.30 † Barbara Kołakowska – od siostry Marii z rodziną 

11.00 † Marek Zemski 

11.00 † Tadeusz Szustka – 1. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

12.30 † Irena i Władysław Spasińscy – od córki Marii z rodziną 

16.30 Nabożeństwo Majowe 

17.00 † Anna, Józef, Mieczysław i Henryk Kowalscy 

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 

19 maja 2019 r.                       5. Niedziela Wielkanocna                 Nr 20/2019 (195) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

Msza św. z udzieleniem I. Komunii św. 
dzieciom: 

niedziela 2 czerwca o godzinie 10.30. 
UWAGA: w niedzielę 2 czerwca nie będzie Mszy św. 

o godzinie 11.00; będzie natomiast Msza św. 
o godzinie 10.30 – jest to Msza św. pierwszokomunijna. 

Od poniedziałku 20 maja rozpoczną się skrutynia podsumowujące dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i 
pierwszej Komunii świętej. Prosimy, aby dzisiaj (niedziela 19 maja) po 
Mszach św. zapisywać się w zakrystii na wybrany termin bądź 
umawiać się telefonicznie z ks. Marcinem Przybylskim.  

Harmonogram prób przed uroczystością Pierwszej Komunii św.: 

23 maja (czwartek), 28 maja (wtorek) i 29 maja (środa): 

o godzinie 19.00 w kościele. 

Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych: 
piątek 31 maja o godzinie 16.00. 

Po zakończeniu spowiedzi rodzice nałożą dzieciom alby. 

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania: 
niedziela 9 czerwca o godzinie 12.30. 

Sakramentu bierzmowania udzieli 
Ks. bp Krzysztof Wętkowski. 

Harmonogram prób przed przyjęciem sakramentu bierzmowania: 

30 maja (czwartek), 4 czerwca (wtorek) i 6 czerwca (czwartek): 

o godzinie 19.00 w kościele. 

Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania w sobotę 8 czerwca o 

godzinie 19.00; po niej Msza św. Wigilii Zesłania Ducha Świętego o 

godzinie 20.00 w kościele (jako wyraz czuwania przed przyjęciem 

sakramentu i odpustem parafialnym); zapraszamy do udziału w tej Mszy 

rodziców kandydatów, dziadków, świadków, a także wszystkich parafian.  

http://www.swietyduch.pl/


 

 

 
Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 

Drodzy Siostry i Bracia, 

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię 
Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych 
wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii 
Europejskiej. 

Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu 
zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego 
państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod 
względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która 
będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W 
konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – 
możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej 
chrześcijańskich korzeniach. 

Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 
roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy 
Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można 
budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych 
korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa 
minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» 
dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu 
Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej 
owocem miłości Boga?” 

Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z 
tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie 
naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i 
Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i 
głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem. 

Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i 
Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej 
Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA: 19. maja 2019 r. 

1. W piątek a Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się II. 
Międzynarodowa naukowa Konferencja poświęcona problematyce 
wolontariatu, pt.: „Wolontariat wobec wyzwań starości”. 
Składamy serdeczne podziękowania ks. Marcinowi Łojko, 
inicjatorowi i głównemu organizatorowi tej Konferencji, 
wszystkim Wolontariuszom Parafialnego Zespołu Caritas naszej 
parafii i nie tylko; młodzieży, która chętnie włączyła się w pomoc. 
Składamy również serdeczne Bóg zapłać wszystkim osobom 
indywidualnym, instytucjom, firmom i organizacjom za pomoc 
przy organizacji tej Konferencji – bez tej pomocy trudno byłoby ją 
zorganizować. Wszystkim za poświęcony czas i środki składamy 

jeszcze raz serdeczne podziękowania! Relacja fotograficzna z 
Konferencji znajduje się na stronie internetowej naszej parafii: 
www.swietyduch.pl 

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej 
codziennie w dni powszednie o godzinie 17.30, a w niedziele o 
godzinie 16.30.  

3. Teologia przy kawie odbędzie się w piątek 24 maja o godzinie 
19.00 na plebanii. 

4. Do poniedziałku 27 maja można zapisywać się na wyjazd na 
Lednicę. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – w dzisiejszym 
numerze Przewodnika Katolickiego o wyjątkowym człowieku, 
niedawno zmarłym Jeanie Vanierze – założycielu wspólnot Arka 
oraz Wiara i Światło – zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. 

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Klemensa Kruszkę oraz 

Tadeusza Czaplickiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

 
1 

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

Dni powszednie oprócz sobót: 8.00, 17.00 i 18.00; soboty: 8.00 i 18.00 

BIURO PARAFIALNE: 

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

http://www.swietyduch.pl/

