
Intencje Mszalne: Wniebowstąpienie Pańskie: 02 – 09 czerwca 2019 r. 

 Poniedziałek 

3 czerwca  
 

Św. Karola 

Lwangi 

i Towarzyszy 
 

Dz 19,1-8;  

J 16,29-33 

8.00 † Władysława i Józef oraz zmarli z rodziny Górnych i Zielińskich 

17.00 † Mirosława Połaska – od kuzynek 

17.00 † Leszek Muszynkiewicz – od żony z dziećmi 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 

 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Mirosław Janowczyk – od chrześniaczki Julii 

† Krystyna Olubińska – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

† Tadeusz Czaplicki; † Cecylia Krysmann – od ZP P. Matuszak 

Wtorek 

4 czerwca  
 

Dz 20,17-27; 

 J 17,1-11a 

8.00 † Kazimiera Mila – od sąsiadów z ul. Łokietka 9, V klatka 

17.00 † Zygmunt Ciesielski – od rodziny Kortas z Barcina 

17.00 † Bernard Rezler – od Czesławy, Zofii i Janiny ze Szprotawy 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Maria Cieśla – od córki Gabrieli z rodziną 

18.00 † Szczepan Grabowski – od pracowników przedszkola „Pod Tęczą” 

Środa 

5 czerwca 
 

Św. Bonifacego 
 

Dz 20,28-38; 

 J 17,11b-19 

8.00 † Barbara Klein – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 17, V. klatka 

17.00 † Zygmunt Ciesielski – od rodziny Bejnar z Lipna 

17.00 † Józef Pawłowski – od Kazimiery Boniewicz z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Jerzy Małowiejski - od wnuka Bartosza z rodziną 

18.00 † Janina Franków – od rodziny Rogowskich 

Czwartek 

6 czerwca 
 

Dz 22,30;23,6-11;  

J 17,20-26 

8.00 † Mirosława Krawczyk – od matki chrzestnej 

17.00 † Wiktor Nawrocki – 25. rocznica śmierci; † Apolonia i Wincenty Bukałowie i zmarli z rodziny 

17.00 † Jan Wilczyński – od Grzegorza Sobczyńskiego 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Lech Zygadło – od żony 

18.00 † Bernard Kucharski – od siostrzenicy Danuty z Michałem i Klementyną 

 Piątek 

7 czerwca 
 

Dz 25,13-21;  

J 21,15-19 

 8.00 † Kazimiera Mila – od wnuczki Justyny z rodziną 

17.00 † Teresa Różańska – od córki Urszuli, syna Kazimierza i syna Krzysztofa z rodzinami 

17.00 † Bernard Rezler – od rodziny Kołodziejczyków z Orłowa 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Maria Cieśla – od córki Elżbiety z synami 

18.00 † Piotr Rogaś – od Mirosławy i Ryszarda Michalskich 

Sobota 

8 czerwca 
 

Św. Jadwigi 

Królowej 
 

Dz 28,16-20.30-31;  

J 21,20-25 

8.00 † Jerzy Małowiejski – od żony Marii 

15.00 Msza św. ślubna 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

18.00 † Henryk Wójcik – 3. rocznica śmierci; oraz zmarli rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

19.00 Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania 

20.00 W intencji bierzmowanych 

 Niedziela 

9 czerwca 
 

Niedziela 

Zesłania Ducha 

Świętego 
 

Odpust parafialny 
 

Dz 2,1-11; 
 Rz 8,8-17; 

 J 14,15-16.23b-26 

 8.00 † Antoni Tydola – 10. rocznica śmierci – od żony i córek z rodzinami 

9.30 † Małgorzata Olejnik – od męża z dziećmi 

9.30 † Czesław Walczak i zmarli z rodziny Walczaków 

11.00 † Teresa Lewandowska; † Stanisława i Stanisław Orczykowie; † Eugenia i Kornel Wrzesińscy 

12.30 Suma odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania – w intencji parafian 

12.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo z okazji 

rocznicy święceń kapłańskich: - ks. biskupa Krzysztofa Wętkowskiego (31), - ks. Piotra 

Franków (57), - ks. Proboszcza (30), - ks. Marcina Przybylskiego (12), - ks. Marcina Łojko (8) 

– od Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich 

16.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

17.00 † Zofia i Stanisław Jordanowscy; † Jarosław Stankiewicz oraz o zdrowie dla Teresy 

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

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 

02 czerwca 2019 r.                  Wniebowstąpienie Pańskie             Nr 22/2019 (197) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego 
niedziela 9 czerwca 

Zaproszenie na 

odpust parafialny 
 

W przyszłą niedzielę w liturgii Kościoła obchodzimy 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz nasz odpust parafialny. 
Zapraszamy do uczestniczenia w uroczystej Mszy św. odpustowej 

pod przewodnictwem Ks. bpa Krzysztofa Wętkowskiego 
o godzinie 12.30 oraz do skorzystania z daru odpustu zupełnego.  

Podczas tej Mszy św. Ks. Biskup udzieli młodzieży 
sakramentu bierzmowania  

Harmonogram prób przed przyjęciem sakramentu bierzmowania: 

4 czerwca (wtorek) i 5 czerwca (środa): 

o godzinie 19.00 w kościele. 

Jeśli jest to możliwe prosimy, aby przynajmniej na jeden z tych terminów 

przyszli również świadkowie bierzmowania. 

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.  

 
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/


INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 ROKU 

TAJEMNICE BOLESNE: Intencja ogólna: 
O wzrost czci dla Chrystusa i liczny udział w nabożeństwach czerwcowych. 

TAJEMNICE RADOSNE: Papieska Intencja ewangelizacyjna: 
Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się 

w czynną służbę wobec najbiedniejszych. 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja krajowa: 
Aby Pan obdarzył naszą diecezję liczniejszymi powołaniami kapłańskimi. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Intencja parafialna: 
Za dzieci i młodzież, przyjmujące I. Komunię św. i sakrament bierzmowania, 

aby wytrwały/ła w przyjaźni z Jezusem aż do końca życia. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Wniebowstąpienie Pańskie: 02. czerwca 2019 r. 

1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego podczas Mszy 
św. o godzinie 10.30 - 38 dzieci z klas III. po raz pierwszy w pełni 
wezmą/wzięło udział w Mszy św. przyjmując do swych serc Jezusa w 
Komunii św. Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji  tych 
dzieci, aby wytrwały w przyjaźni z Jezusem aż do końca życia. 

2. Dzieci pierwszokomunijne wraz z najbliższymi zapraszamy do 
świętowania Białego Tygodnia od poniedziałku do piątku na Mszy św. o 
godzinie 18.00. Prosimy, aby dzieci przychodziły trochę wcześniej i 
ustawiały się na placu przed kościołem – na rozpoczęcie Mszy św. będzie 
wspólne wejście. 

3. Wyjazd z dziećmi pierwszokomunijnymi na Pola Lednickie i do Gniezna 
w sobotę o godzinie 7.00 sprzed kościoła. 

4. Rocznica I. Komunii św. dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły Pana 
Jezusa po raz pierwszy do swego serca, będzie za dwa tygodnie 16. czerwca 
na Mszy św. o godzinie 11.00. 

5. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy XII. Święto Dziękczynienia – po 
Mszach św. zbiórka do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w 
Warszawie-Wilanowie. 

6. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
niedziele o godzinie 16.30 a w dni powszednie o godzinie 17.30. W tym 
tygodniu po Mszach św. porannych oraz w łączności z nabożeństwami 
czerwcowymi Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

 

 

7. Za zmarłe żony i zmarłych mężów, polecanych przez parafian, będziemy 
się modlić w poniedziałek na Mszy św. o godzinie 18.00. Imiona i nazwiska 
zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać przede Mszą 
do koszyczka wystawionego pod chórem. 

8. We wtorek po Mszy św. o godzinie 8.00 odmówimy Litanię do św. Brata 
Alberta. 

9. W I. czwartek miesiąca po Mszy św. o godzinie 8.00, 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. 

10. W I. piątek miesiąca zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty 
od godziny 16.30. 

11. Teologii przy kawie w tym tygodniu nie będzie. 

12. Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem w przyszłą niedzielę - w dzień 
naszego odpustu - przed kościołem będzie podstawiony autokar do poboru 
krwi od godziny 10.00 do 14.00. Chętni będą mogli oddać krew. Prosimy o 
zabranie ze sobą dowodu osobistego i otwartość serc na tak wielki dar, jakim 
jest ludzkie życie. 

13. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 
przedpołudniowych. 

14. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary z tacy przeznaczamy na 
inwestycje parafialne. Za dotychczasowe ofiary składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

15. Katolickie Stowarzyszenie „Służyć Życiu” zaprasza na Kujawski Marsz 

dla Życia i Rodziny. Marsz rozpocznie się w przyszłą niedzielę, 9 czerwca o 
godzinie 15.00 na Skwerze Jana Pawła II w Inowrocławiu i zakończy się 
festynem rodzinnym przy III LO w Inowrocławiu. Jest to wyjątkowa okazja, 
aby zamanifestować poparcie dla chrześcijańskiej koncepcji życia i rodziny, 
a także spotkać osoby, które wyznają te same wartości. Organizatorzy 
wszystkich serdecznie zapraszają. 

16. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. W Płomieniu Ducha 
na niedzielę intencje Żywego Różańca na czerwiec. 

17. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Krystynę Olubińską oraz Marię 
Kaczmarek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


