
Intencje Mszalne: 6. Niedziela Wielkanocna: 26 maja – 02 czerwca 2019 r. 

 Poniedziałek 

27 maja 
 

Dz 16,11-15; 

 J 15,26–16,4a 

8.00 † Wanda Witeska; † Czesława Rychlewska – od córki Wandy z rodziną 

17.00 † Bernard Rezler – od rodziny Sobczaków i Gałków z Tupadeł 

17.00 † Arkadiusz Cieplik – od mamy i siostry 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Pelagia, Franciszka i Szczepan Ceglarscy 

† Klemens Kruszka – od siostry Czesławy z rodziną 

† Anna Pujanek – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Lechosław Dunaj – 1. rocznica śmierci – od córki Justyny z wnuczką Mają 

Wtorek 

28 maja 
 

Dz 16,22-34; 

 J 16,5-11 

8.00 † Stefania Wasyk – od Łucji Pawlak z rodziną 

17.00 † Bolesław Pijanowski – od córki Jolanty z synem Tomaszem 

17.00 † Ewarystyna Hołówko–Filips – od córki Urszuli z mężem i dziećmi 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Marta Gozdańska – od rodziny Kończalów 

18.00 † Daniela Woźniak – od córki z rodziną 

Środa 

29 maja 

Św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

Dz 17,15.22–18,1; 

 J 16,12-15 

8.00 † Genowefa Jarecka – od syna Marcina z rodziną 

17.00 † Zygmunt Ciesielski – od szwagra Piotra z rodziną 

17.00 † Anna Siwa – od syna Tomasza z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Wojciech Bolewicki – od przyjaciół Bernadety i Mirosława Kaźmierczaków 

18.00 † Daniela Woźniak – od rodziny Czajkowskich 

Czwartek 

30 maja 
 

Dz 18,1-8;  

J 16,16-20 

8.00 † Teresa Roszak – z okazji dnia matki – od dzieci z rodzinami 

17.00 † Mirosława Lorkowska – od Joanny i Marcina Michalskich 

17.00 † Anna Siwa – od syna Szymona z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Ludomira Wiśniewska – od Haliny i Jarosława Batkowskich z dziećmi 

18.00 † Stefania Ulatowska – od wnuczki Agnieszki z mężem i córką 

 Piątek 

31 maja 
 

Nawiedzenie NMP 
 

So 3,14-18;  

Łk 1,39-56 

 8.00 † Andrzej Królak – od współpracowników syna Marcina 

16.00 Spowiedź święta dla dzieci pierwszokomunijnych 

17.00 † Stefan Kłóskowicz – od rodziny Kaczmarków 

17.00 † Lech Zygadło – od rodziny Stężewskich z ul. Marulewskiej 

17.30 Nabożeństwo Majowe 

18.00 † Wojciech Siemianowski – od córki Anny z rodziną 

18.00 † Bernard Rezler – od rodziny Szukalskich z Orłowa 

Sobota 

1 czerwca 
 

Św. Justyna 
 

Dz 18,23-28;  

J 16,23b-28 

8.00 † Jerzy Małowiejski – od córki Doroty z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 
Ks. Marcin Przybylski na Lednicy: O świętość życia dla ks. Marcina Przybylskiego z okazji 

12. rocznicy święceń kapłańskich – od Pielgrzymów Grupy Niebieskiej 

18.00 
† Łucja i Stanisław Radachowie; † Józefa Przekwas, 

† Stefan Kwieciński; † Władysława i Leon Wódczakowie 

18.00 † Aniela i Władysław Jasiukiewicz – od dzieci 

 Niedziela 

2 czerwca 
 

Uroczystość 

Wniebowstąpienia 

Pańskiego 
 

Dz 1,1-11;  

Hbr 9,24-28;10, 19-23; 

 Łk 24,46-53 

 8.00 
† Helena Boguszyńska – od koleżanek Grażyny i Czesławy; † Bogdan Roszak i 

zmarli z rodziny 

9.30 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

10.30 I. Komunia Święta dzieci – w intencji dzieci i ich rodzców 

12.30 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

12.30 † Roman Dembowski – od brata Mieczysława z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

17.00 † Arkadiusz Cieplik – mamy i siostry 

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 

26 maja 2019 r.                       6. Niedziela Wielkanocna                 Nr 21/2019 (196) 

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. 

Harmonogram prób przed uroczystością Pierwszej Komunii św.: 

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.  
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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/


26 maja 

Dzień Matki 

Upływ czasu zmienia relacje z 

rodzicami ale niezwykła, silna, głęboka 

więź między matkami a ich dziećmi 

pozostaje bez względu na wiek. 26 

maja obchodzimy Dzień Matki – modlimy się za te, które już odeszły z 

tego świata i prosimy o szczególne, Boże błogosławieństwo dla tych, 

które jeszcze na tej ziemi pielgrzymują. 

Dzień Matki ma długą tradycję. Już w starożytności kultem 

otaczano boginie-matki, które stanowiły symbol płodności i urodzaju. 

Święto celebrowano w okresie, w którym pora roku zmieniała się z 

chłodnej na cieplejszą przynosząc rozkwit roślinności i zaznaczając 

początek nowego etapu. 

Ciekawym etapem na drodze kształtowania się święta była 

ustanowiona w XVII wieku w Anglii „niedziela u matki". Dzień 

wolny od pracy został powołany do życia ze względu na to, że wiele 

dzieci pracowała w domach swoich chlebodawców z dala od bliskich. 

W „niedzielę u matki" udawali się do swych rodzin, by spędzić z nimi 

trochę czasu. 

W Stanach Zjednoczonych w maju 1870 roku Julia Ward Howe, 

aktywistka pacyfizmu i abolicjonistka, zaproponowała Dzień Matek 

dla Pokoju jako okazję do przeciwstawienia się wojnom. Święto 

oficjalnie uznał w 1914 roku prezydent Woodrow Wilson - obchodzi 

się je w drugą niedzielę maja i stanowi wyraz wdzięczności oraz 

miłości wobec matek, a także wiary w pokój. 

Dzień Matki obchodzi się na całym świecie, ale daty jego 

celebracji są odmienne. 26 maja to termin polskiej wersji święta. W 

innych krajach matki przyjmują życzenia 8 marca,  21 marca, 25 

marca, pierwszą niedzielę maja, drugą niedzielę maja, ostatnią 

niedzielę maja.  

Związek rodziców z dziećmi jest jedną z trwających najdłużej 

więzi międzyludzkich. To przywiązanie jest często bardzo pozytywną 

i pełną wsparcia relacją, ale również często zawiera uczucia 

negatywne. „Małe dzieci zaburzają sen, duże – życie”, głosi stare 

przysłowie. Niemniej jednak nieograniczona natura ludzkiej miłości 

jest przez wielu definiowana właśnie jako realizująca się między 

matkami a dziećmi. Pomimo możliwych napięć więc 26 maja to 

tradycyjna okazja do wyrażenia matkom poprzez pamięć i modlitwę 

wdzięczności za ich poświęcenie i bezwarunkowe uczucie. 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA: 26. maja 2019 r. 

1. Zapraszamy na ostatnie już w tym roku nabożeństwa 
majowe ku czci Matki Najświętszej: dzisiaj o godzinie 
16.30 a w dni powszednie do piątku o godzinie 17.30. Od 
soboty 1 czerwca zapraszamy na nabożeństwa 
czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa: w 
niedziele o godzinie 16.30 a w dni powszednie o godzinie 
17.30. 

2. Teologia przy kawie w piątek 31 maja o godzinie 19.00 
na plebanii. Młodzież serdecznie zapraszamy. 

3. W piątek 31 maja – w łączności z nabożeństwami - 
rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego i naszym parafialnym odpustem. 

4. Chorych z Komunią św. nawiedzimy: ks. Marcin 
Przybylski i Ks. Marcin Łojko w piątek 31 maja od 
godziny 8.00; a ks. Proboszcz w sobotę 1 czerwca od 
godziny 8.00. 

5. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. 

http://www.rodzina.senior.pl/88,0,26-maja-8211-Dzien-Matki,24121.html
http://www.kultura.senior.pl/128,0,Matka-klasyczny-thriller-w-Dojrzlym-Kinie,26139.html
http://www.zycie.senior.pl/147,0,8-marca-Dzien-Kobiet,11036.html
http://www.rodzina.senior.pl/88,0,Dzieci-nie-chca-przejmowac-firm-od-rodzicow,25118.html

