
Intencje Mszalne: 12. Niedziela Zwykła: 23. czerwca 2019 r. 

 Poniedziałek 

24 czerwca  

Uroczystość 

Narodzenia Św. 

Jana Chrzciciela  

Jr 1,4-10;  

1 P 1,8-12; 

 Łk 1,5-17 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Janiny 

17.00 † Józef Pawłowski – od Anety i Gizeli z rodzinami 

17.00 † Jan Kosiński – od rodziny Wiśniewskich 

17.30 Procesja Oktawy Bożego Ciała i Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Zenona Noskowicz – od szwagra i bratowej (rodzina Nawrockich) 

† Alina Ogrodowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

25 czerwca 
 

Rdz 13,2.5-18;  

Mt 7,6.12-14 

8.00 † Mirosława Krawczyk – od kuzynki Krystyny z mężem 

17.00 † Zofia Smokowska – od rodziny Bolewskich i Barbary z synem 

17.00 † Władysław Markiewicz – od Janki 

17.30 Procesja Oktawy Bożego Ciała i Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Teodozja Mendel – 17. rocznica śmierci – od syna z rodziną 

18.00 
† Marianna Grobelska – 15. rocznica śmierci;  
† Stanisław i Benedykt Grobelscy  

Środa 

26 czerwca 
 

Rdz 15,1-12.17-18;  

Mt 7,15-20 

8.00 † Edward Kolpak – od rodzin Trawczyńskich i Kotlarków 

17.00 † Zofia Zdrojewska i zmarli z rodziny Madajewskich – od siostry 

17.00 † Krystyna Ganc – 1 rocznica śmierci – od syna i córki z rodzinami 

17.30 Procesja Oktawy Bożego Ciała i Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Zofia Smokowska – od pracowników sanatorium Kujawiak 

18.00 † Mirosława Molenda – od Jadwigi, koleżanki z ławy szkolnej 

Czwartek 

27 czerwca 
 

Rdz 16,1-12.15-16;  

Mt 7,21-29 

8.00 † Mirosława Krawczyk – od rodziny Majchrzaków 

17.00 † Eleonora Piotrowska – od córki Mirosławy z mężem i dziećmi 

17.00 † Zenona Noskowicz – od chrześniaczki Kasi z rodziną 

17.00 † Stefania Wasyk – od syna Macieja z żoną 

17.30 Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - procesja 

 Piątek 

28 czerwca 
 

Uroczystość NSPJ  
 

Ez 34,11-16;  

Rz 5,5-11; Łk 15,3-

7 

 8.00 † Maria i Franciszek Nowiccy – od córek 

17.00 † Adam Trela – od córki z rodziną 

17.00 † Zofia Smokowska – od rodziny Sieradzkich z Gąsek 

17.00 † Ryszard i Maria Michalscy – od syna Tomasza z rodziną 

17.30 Procesja ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Sobota 

29 czerwca 
 

Św. Apostołów 

Piotra i Pawła  
 

Dz 3,1-10;  

Ga 1,11-20;  

J 21,15-19 

8.00 † Zdzisław, Sylwester i Aniela Kinas – od syna z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Czerwcowe 

18.00 † Władysława, Jan i Alojzy Witkowscy oraz zmarli z rodziny Kaźmierczaków 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla ks. Piotra z okazji imienin - od SWPK 

18.00 † Piotr Wojciechowski 

 Niedziela 

30 czerwca 
 

13. Niedziela 

Zwykła 
 

1 Krl 19,16b.19-21;  
Ga 5,1.13-18; 

 Łk 9,51-62 

 8.00 † Marek Róg – 1. rocznica śmierci – od rodziców 

9.30 † Paweł Kołodziejczak – od rodziny 

9.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Andrzeja z okazji 35. rocznicy urodzin oraz 

dla Natana z okazji 10. rocznicy urodzin 

11.00 † Roman Dembowski – od córki Anny z rodziną 

12.30 † Maria Wesołowska – od wnuczki Justyny z rodziną 

16.30 Nabożeństwo Czerwcowe (ostatnie) 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Magdaleny i Dawida w 10. rocznicę ślubu 

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

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ!!! 

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 

23 czerwca 2019 r.                         12. Niedziela Zwykła                  Nr 25/2019 (200) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony 

czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca 

Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; 

początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął 

szerokie rzesze wiernych. Jednak główna zasługa w 

rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce,      

św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan 

Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, 

dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.  

2. Ustalę pokój w ich rodzinach.  

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.  

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.  

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.  

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.  

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.  

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.  

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane 

w Sercu moim.  

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.  

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 

komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w 

intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej 

niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką 

w ostatniej godzinie życia.  

 
 

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

Dni powszednie od poniedziałku do środy: 8.00, 17.00 i 18.00; 

czwartek i piątek: 8.00 i 17.00; sobota: 8.00 i 18.00 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50, sobota: 11.00-12.00. 
 

http://www.swietyduch.pl/


Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. 

Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to 

nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek 

ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości 

Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią 

Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i 

rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu 

Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że 

dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. 

Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć 

dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca 

powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia. 

Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie 

powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca 

nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we 

wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo 

grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w 

niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest 

przyjść nam z pomocą i nas wybawić. 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów 

pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu 

Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także 

świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego 

nagli do naśladowania cnót tego Serca - a przede wszystkim miłości we wszelkich 

jej przejawach. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12. Niedziela Zwykła: 23. czerwca 2019 r. 

1. W czasie Oktawy Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem 
na zewnątrz kościoła połączona z nabożeństwem czerwcowym o godzinie 
17.30; a dzisiaj w niedzielę o godzinie 16.30. W Oktawie zapraszamy 
dziewczynki do sypania kwiatów, a dzieci pierwszokomunijne do 
uczestniczenia w procesjach w albach. 

2. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o godzinie 
17.00 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji taka sama 
jak w Boże Ciało. Prosimy o przygotowanie ołtarzy te same Wspólnoty, jak 
na Boże Ciało. W czwartek nie ma Mszy św. o godzinie 18.00; biuro 
parafialne również będzie nieczynne.  

3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także 
patronalne święto Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

Po Mszy św. o godzinie 17.00 procesja eucharystyczna do ołtarza Serca 
Pana Jezusa. Prosimy Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa o 
przygotowanie tego ołtarza. Również na tę procesję zapraszamy 
dziewczynki sypiące kwiaty i dzieci pierwszokomunijne. W piątek również 
nie ma Mszy św. o godzinie 18.00. 

4. Ostatnie nabożeństwa czerwcowe w sobotę o godzinie 17.30 i w przyszłą 
niedzielę o godzinie 16.30. 

5. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek 24 czerwca Uroczystość 
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, a w sobotę 29 czerwca Uroczystość Św. 
Apostołów Piotra i Pawła. 

6. 28 lipca z Gniezna wyruszy piesza pielgrzymka na Jasną Górę. 
Zapraszamy do pielgrzymowania z Grupą Niebieską. Zapisy przez 
formularz elektroniczny (ppag.pl/zapisy). Informacji na temat pielgrzymki 
udziela ks. Marcin Przybylski. Spotkanie przedpielgrzymkowe dedykowane 
szczególnie tym, którzy pójdą po raz pierwszy, w piątek 28 czerwca o 
godzinie 19.00 na plebanii.  

7. Parafianie i sympatycy Grupy Niebieskiej, którym na pielgrzymowanie 
nie pozwala zdrowie, praca lub inne sytuacje, a chcieliby, aby ich intencje 
pielgrzymi zanieśli na Jasną Górę, mogą złożyć je na kartkach do specjalnej 
urny przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej a w ciągu tygodnia przy krzyżu 
w kaplicy. Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji, przeznaczone będą 
na pomoc pielgrzymom. 

8. Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu przy parafii Św. Jadwigi 
Królowej informuje, że trwają zapisy do oddziału zerowego i pierwszej 
klasy. W pozostałych klasach posiadamy pojedyncze wolne miejsca.  
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Uczniowie klasy 
ósmej bardzo dobrze zdali końcowy egzamin: 20% powyżej średniej 
województwa i 15% powyżej średniej ogólnokrajowej z każdego zdawanego 
przedmiotu. Wszelkie informacje o naborze można uzyskać w sekretariacie 
szkoły. 

9. Na polecenie Ks. Prymasa, w dzisiejszą niedzielę we wszystkich 
kościołach i kaplicach naszej Archidiecezji, po każdej Mszy Świętej 
odśpiewamy suplikację: „Święty Boże, Święty Mocny…”, jako ekspiacja za 
świętokradztwa i profanacje Eucharystii. 

10. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego – w dzisiejszym 
numerze podane są zmiany proboszczowskie i wikariuszowskie w naszej 
Archidiecezji. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Alinę Ogrodowską. Wieczny 
odpoczynek racz jej dać Panie! 


