
Intencje Mszalne: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: 09. czerwca 2019 r. 

 Poniedziałek 

10 czerwca  

NMP Matki Kościoła 

Odpust w kaplicy 

Rdz 3,9-15.20;  

Dz 1,12-14;  

J 19,25-27 

8.00 † Kazimiera Mila – od syna Józefa z rodziną 

17.00 † Jerzy Małowiejski – od rodziny Słabickich 

17.00 † Józef Pawłowski – od chrześniaka Eugeniusza Pawłowskiego z rodziną 

17.00 † Mirosław Janowczyk – od mamy, siostry i Wojtka 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 
Suma odpustowa ku czci Matki Bożej Oblubienicy Ducha Świętego 

– za parafian - Msza św. w kaplicy 

Wtorek 

11 czerwca 

Św. Barnaby   

Dz 11,21b-26;13,1-3; 

Mt 10,7-13 

8.00 † Stanisław i Regina Kontowicz – od rodziny Kontowiczów 

17.00 † Maria i Józef Cieślowie – od Elżbiety Marzec 

17.00 † Bernard Rezler – od siostrzeńca Adama z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Paweł Gronostajski – od syna z rodziną 

18.00 † Lech Zygadło – od córek Katarzyny i Magdaleny z rodzinami 

Środa 

12 czerwca 

Bł. Jana Nepomucena 

Chrzana i Towarzyszy   

2 Kor 3,4-11; 

 Mt 5,17-19 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz 

opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa z dziećmi 

17.00 Zmarli z rodzin: Kaliskich, Nowickich, Micków i Marków 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Jerzy Małowiejski - od rodziny Telusów 

18.00 † Janina Franków – od rodziny Andrzydów 

Czwartek 

13 czerwca 

Jezusa Chrystusa 

Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana 

Iz 6,1-4.8; 

 J 17,1-2.9.14-26 

8.00 † Antonina Goraj 

17.00 † Anna Perlikowska – od emerytów z Zespołu Szkół w Mątwach 

17.00 † Jan Wilczyński – od Tadeusza Sobczyńskiego 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Stefan Kłóskowicz – od mieszkańców Marulew 

18.00 † Teresa Różańska – od wnuków Patrycji i Łukasza z rodzinami 

18.30 Procesja Fatimska 

 Piątek 

14 czerwca 
 

Bł. Michała Kozala 
 

2 Kor 4,7-15;  

Mt 5,27-32 

 8.00 † Kazimiera Mila – od Bernarda Wiącka z dziećmi 

17.00 † Tadeusz Harenda 

17.00 † Bernard Rezler – od wnuka Krzysztofa z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Wojciech Siemianowski – od pracowników Akto Mirana 

18.00 † Władysław Markiewicz – od mamy 

Sobota 

15 czerwca 
 

Bł. Jolanty (Jolenty)   
 

2 Kor 5,14-21;  

Mt 5,33-37 

8.00 † Marianna, Władysław i Halina Banaszak 

16.30 Msza św. ślubna 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 
† Jerzy Rojanek – 11. rocznica śmierci - oraz zmarli z rodziny – od synów z 

rodzinami 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Agaty i Michała Bachora z okazji 20. rocznicy ślubu 

 Niedziela 

16 czerwca 
 

Uroczystość 

Najświętszej Trójcy 
 

Prz 8,22-31; 

 Rz 5,1-5; 

 J 16,12-15 

 8.00 † Wojciech Olubiński – od syna Rafała z rodziną 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla rodziny 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej dla Hanny i Tomasza z okazji 40. rocznicy urodzin – od mamy 

11.00 Rocznica I. Komunii św. – w intencji parafian 

12.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lucyny i Jerzego Chrubczyńskich z 

okazji 25. rocznicy ślubu 

16.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

17.00 † Ryszard Malicki – 2. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

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 

09 czerwca 2019 r.     Uroczystość Zesłania Ducha Świętego     Nr 23/2019 (198) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

Zesłanie Parakleta – co to znaczy? 
Wielu z nas zapewne zwróciło uwagę, że w 
najnowszym tłumaczeniu na język polski w 
lekcjonarzu używanego do czytań podczas Mszy św., 
dawne słowo “Pocieszyciel”, określające Ducha 

Świętego, zostało pozostawione w formie nieprzetłumaczonej z języka greckiego 
czyli “Paraklet”. Ta innowacja ma zwrócić naszą uwagę na bogactwo znaczeń słowa 
określającego Ducha św. w mowie Pana Jezusa.  

Trudno jest „opowiedzieć” Boga. Jeszcze trudniej wybrać jedno słowo, które by 
mówiło o nim najwięcej. A jednak możemy sięgnąć do Jego imion i w tym jak On się 
nam przedstawia odkryć głębie przybliżającą nas do tego kim On jest. 

Bóg – Duch Święty nazywany jest w języku greckim, w którym napisano Nowy 
Testament, Parakletem. To słowo ma różne tłumaczenia na język polski: 
pocieszyciel, obrońca, adwokat… On jest i naszym pocieszycielem i naszym obrońcą 
i staje po naszej stronie w sądzie ale… to wszystko to jeszcze niewiele. Paraklet to 
ktoś kto według starożytnej tradycji mógł stanąć na rozprawie obok skazanego. Nie 
musiał nic mówić, a sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie 
mógł skazać tego, za którym wstawiał się paraklet. 

To właśnie kogoś takiego obiecuje nam Jezus. Sprawiedliwego, który swoją 
sprawiedliwością zakryje nasze grzechy i przewinienia. Choćbyśmy się nie wiem jak 
starali nasze życie nie będzie bezgrzeszne, nasze życie nie będzie doskonałe ale Bóg 
znalazł na to sposób. Zsyła Parakleta, by sąd nad nami mógł się zakończyć 
szczęśliwie. 

Od nas jednak zależy czy zechcemy by stał obok nas, czy zechcemy by zasłonił 
nasze grzechy. My przecież sami uwielbiamy się wybielać i usprawiedliwiać, 
zbierać zasługi i robić dobre wrażenie. 

Rocznica I. Komunii św. - niedziela 16 czerwca, godzina 11.00. 

Spowiedź św. dzieci przed rocznicą,  

piątek, godzina 16.00. 
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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/


 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: 09. czerwca 2019 r. 

1. Dzisiaj przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i jednocześnie 

święto patronalne naszej parafii. Główna Msza św. odpustowa z 

udzieleniem sakramentu bierzmowania o godzinie 12.30. Przewodniczył 

jej będzie Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski. Wszystkich Parafian i Gości 

prosimy o modlitwę w intencji tych młodych ludzi, aby strzegli skarbu 

wiary, mężnie wyznając Chrystusa przed ludźmi. Zesłanie Ducha 

Świętego kończy okres wielkanocny – rozpoczyna się okres zwykły roku 

kościelnego. 

2. Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem - w dzień naszego odpustu - przed 

kościołem jest podstawiony autokar do poboru krwi od godziny 10.00 do 

14.00. Chętni mogą oddać krew. Prosimy o posiadanie ze sobą dowodu 

osobistego i otwartość serc na tak wielki dar, jakim jest ludzkie życie. 

3. Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar 

ołtarza w postaci trzech kompletów nowych lekcjonarzy mszalnych. 

4. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

5. W dzisiejszą niedzielę, drugą miesiąca, ofiary z tacy przeznaczamy na 

inwestycje parafialne. Za dotychczasowe ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać! 

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

dla Życia i Rodziny. Marsz rozpocznie się w dzisiejszą 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. 

7. Jutro Święto NMP, Matki Kościoła oraz odpust w naszej kaplicy, 

która jest pod wezwaniem NMP, Oblubienicy Ducha Świętego. O 

godzinie 18.00 w kaplicy będzie suma odpustowa, na którą serdecznie 

zapraszamy. Mszy św. będzie przewodniczył oraz wygłosi homilię, 

pochodzący z Inowrocławia, ks. Sławomir Szwagrzyk, proboszcz katedry 

oraz wikariusz generalny diecezji Whitehorse, Yukon w Kanadzie. Msza 

św. o godzinie 17.00 oraz nabożeństwo czerwcowe w kościele. 

8. Nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ w dni powszednie o godzinie 

17.30 a w niedziele o godzinie 16.30. Serdecznie na nie zapraszamy! 

 

 

9. W czwartek przypada Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. W tym dniu pamiętajmy w naszych modlitwach szczególnie o 

kapłanach. 

10. W czwartek 13 dzień miesiąca – po Mszy św. o godzinie 18.00, czyli 

ok. godziny 18.30 zapraszamy na procesję fatimską. 

11. Rocznica I. Komunii św. dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły Pana 

Jezusa po raz pierwszy do swego serca, będzie za tydzień – w niedzielę 16 

czerwca - o godzinie 11.00. Spowiedź św. dla tych dzieci w piątek o 

godzinie 16.00. 

12. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas II. Szkół Podstawowych, które w 

przyszłym roku mają przystąpić do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii 

św. odbędzie się we wtorek 11 czerwca o godzinie 19.00 w kaplicy. 

13. Spotkanie podsumowujące rok formacji dla kandydatów do 

bierzmowania z klas VII. w środę 12 czerwca o godzinie 19.00 w kościele. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkować będzie skreśleniem z listy 

kandydatów! 

14. Teologia przy kawie w piątek o godzinie 19.00 na plebanii. Młodzież 

serdecznie zapraszamy! 

15. Znane są już szczegóły tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. 

Po niedzieli uruchomiony zostanie elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 

Szczegółowych informacji udziela ks. Marcin Przybylski. Więcej o 

pielgrzymce w przyszłą niedzielę i w związku z jej organizacją po Mszach 

św. przeprowadzimy zbiórkę do puszek. Prosimy o wsparcie tego dzieła 

ewangelizacyjnego! 

16. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, która 

kończy okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. 

17. Zapraszamy rodziców dzieci przedszkolnych do zapoznania się z ofertą 

naszego Parafialnego Przedszkola „Duszek”. Informacje można uzyskać 

oraz można zapisać dziecko do przedszkola od poniedziałku do piątku do 

godziny 15.00 w Przedszkolu (wejście od ulicy ks. Ziarniaka). 

18. Wyjazd do Dźwirzyna organizowany przez P. Czesława we wtorek 11. 

czerwca o godzinie 7.00 spod kościoła. 

19. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. 

20. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Janinę Wiącek, Martę Pniewską, 

Genowefę Kałkowską, Krystynę Ciemną, Halinę Meller, Genowefę 

Burzyńską, Ewę Stańczyk oraz Mariana Cilskiego.  Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie! 


