
Intencje Mszalne: 13. Niedziela Zwykła: 30. czerwca 2019 r. 

 Poniedziałek 

1 lipca 
 

Msza św. wotywna o 

Duchu Świętym 
 

Rdz 18,16-33;  

Mt 8,18-22 

8.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Haliny 

Dąbrowskiej z okazji imienin – od koleżanek 

8.00 † Grażyna Marciniak-Węgielewska – od brata Romana z rodziną 

18.00 † Aleksandra Kowalcze – od męża 

18.00 

Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Zenona Noskowicz – od Sławka Nawrockiego z rodziną 

† Maria Kaczmarek – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Zmarli z rodziny Kaszaków i Siemianowskich 

Wtorek 

2 lipca 
 

Rdz 19,15-29;  

Mt 8,23-27 

8.00 † Józefa i Zenon Kucowie 

18.00 † Zofia Wabiszewska – od syna Dariusza z rodziną 

18.00 † Józef Pawłowski – od chrześniaka Wojtka z rodziną 

Środa 

3 lipca 
 

Św. Tomasza, 

Apostoła 
 

Ef 2,19-22;  

J 20,24-29 

8.00 † Krystyna Borkowska – od siostry Barbary i brata Grzegorza 

18.00 † Aleksandra Kowalcze – od syna Mateusza z rodziną 

18.00 
† Teresa – 30. rocznica śmierci; † Władysław Leszczyńscy – od 

dzieci z rodzinami 

18.00 † Władysław Markiewicz – od siostry Elżbiety z rodziną 

Czwartek 

4 lipca 
 

Rdz 22,1-19;  

Mt 9,1-8 

8.00 † Mirosława Molenda – od męża i syna 

18.00 † Jan Wilczyński – od rodziny Sobczyńskich i Zielińskich 

18.00 Zmarli rodzice: Nowak i Koplińscy oraz zmarli  z rodziny 

 Piątek 

5 lipca 
 

Rdz 23,1-4.19;24,1-
8.10.48.59.62-67;  

Mt 9,9-13 

 8.00 † Konrad Ziółkowski i zmarli z rodziny 

18.00 † Marian Sobucki – 1. rocznica śmierci – od żony, dzieci i wnuczek 

18.00 † Zenona Noskowicz – od siostry Ali z rodziną 

Sobota 

6 lipca 
 

Bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej 
 

Rdz 27,1-5.15-29;  
Mt 9,14-17 

8.00 † Józef Ligocki – 34. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

16.00 Msza św. ślubna 

17.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Ireneusz Krawczyk – 5. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny 

18.00 
† Włodzimierz Lewandowski – 1. rocznica śmierci – od żony i 

synów z rodzinami 

 Niedziela 

7 lipca 
 

14. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 66,10-14c;  
Ga 6,14-18; 

 Łk 10,1-12.17-20 

 8.00 
† Kazimierz Mikołajczak – 2. rocznica śmierci – od żony i córki z 

rodziną 

9.30 † Marek Róg – 1. rocznica śmierci – od żony 

9.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Jacka i 

Agnieszki z okazji 13. rocznicy ślubu 

11.00 
† Teresa Lewandowska, † Czesława i Bolesław Michalakowie, † 

Kazimierz i Damian Michalakowie – od Mieczysława z dziećmi 

12.30 † Maria Wesołowska – od syna z żoną 

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

19.00 † Łucjan Piekański 
 

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 

30 czerwca 2019 r.                         13. Niedziela Zwykła                  Nr 26/2019 (201) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

Uwaga okres wakacyjny!!! 
Od 1. lipca wchodzi wakacyjny układ Mszy św. 

i biura parafialnego. 

Msze św.: 

- dni powszednie: 8.00 i 18.00; 

- niedziele: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00;  

18.00 (kaplica): Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim.  

W dni powszednie nie ma Mszy św. o godzinie 17.00, 

natomiast w niedziele zamiast Mszy św. o godzinie 17.00 

jest Msza św. o godzinie 19.00. 

Biuro parafialne: 

wtorki: 17.00 do 17.50; czwartki: 18.30 do 19.30. 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MIESIĄC LIPIEC 2019 ROKU 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Papieska intencja ogólna: 
Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie,                                    

by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa. 

TAJEMNICE BOLESNE: Intencja ewangelizacyjna: 
O Polskę – Ojczyznę naszą, aby nie zatraciła wiary ojców i pozostała krajem 

katolickim, a także o pokój i pojednanie w Ojczyźnie. 

TAJEMNICE RADOSNE: Intencja krajowa: 
O nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej Ojczyzny. 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja parafialna: 
O głęboką wiarę w rodzinach naszej parafii. 

 

 

MSZE ŚWIĘTE: Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 19.00; 

18.00: w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy. 

Dni powszednie: 8.00 i 18.00. 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50, czwartek: 18.30-19.30. 
 

http://www.swietyduch.pl/


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
13. Niedziela Zwykła: 30. czerwca 2019 r. 

1. Od jutra 1. lipca wchodzi wakacyjny układ Mszy św. i biura 
parafialnego. W dni powszednie Msze św. są w kaplicy o godzinie: 8.00 i 
18.00; w niedziele o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00. W dni 
powszednie nie ma Mszy św. o godzinie 17.00, natomiast w niedziele 
zamiast Mszy św. o godzinie 17.00 jest Msza św. o godzinie 19.00. 
Przypominamy także, że o godzinie 18.00 w każdą niedzielę jest również w 
kaplicy Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim. 

2. Biuro parafialne w wakacje czynne jest we wtorki od godziny 17.00 do 
17.50 oraz w czwartki od godziny 18.30 do 19.30. 

3. W I. poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 
modlić za zmarłych mężów i zmarłe żony polecanych przez parafian. Imiona 
i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać 
przede Mszą do koszyczka wystawionego przed ołtarzem. 

4. W I. wtorek miesiąca modlimy się za wstawiennictwem bł. Brata Alberta 
Chmielowskiego. 

5. W każdą środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy 
św. porannej oraz na rozpoczęcie Mszy św. wieczornej. Do wspólnej 
modlitwy serdecznie zapraszamy. 

6. W I. czwartek miesiąca - za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki - 
będziemy się modlić o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o 
wierność w powołaniu dla wszystkich kapłanów, braci i sióstr zakonnych. 

7. W I. piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. w kościele od godziny 
17.30. Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. 
porannej. 

8. Teologia przy kawie w piątek o godzinie 19.00 na plebanii. Młodzież 
serdecznie zapraszamy! 

9. W sobotę 6 lipca od godziny 8.00 ksiądz Marcin Przybylski i ksiądz 
Proboszcz udadzą się z posługą sakramentalną do swoich chorych - ks. 
Marcina Łojko w lipcu do swoich chorych nie idzie. 

10. 28 lipca wyruszy Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na 
Jasną Górę. Powrót z Jasnej Góry 6 sierpnia. Szczegóły u ks. Marcina 
Przybylskiego. 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. 

11. Tradycyjnie organizujemy wyjazd autokarowy na Jasną Górę na 
powitanie pielgrzymów. Tym razem będzie to wyjazd jedynie dwudniowy: 
5 i 6 sierpnia. Wyjazd w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 7.00 spod 
kościoła, powrót we wtorek 6 sierpnia w godzinach wieczornych. Koszt 
wyjazdu – dwie wersje: 140,00 zł (ze śniadaniem 6 sierpnia) lub 165,00 zł (z 
obiadokolacją 5 sierpnia i śniadaniem 6 sierpnia). Przy zapisach należy 
podać wybieraną wersję. Zapisy przyjmujemy jedynie z wpłatą i PESELEM 
potrzebnym do ubezpieczenia. 

12. Zachęcamy do czytania „Przewodnika katolickiego”. W obecnym 
numerze dodatek książeczka „5 minut z Bogiem”. 

13. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Zofię Piątkowską, Aleksandrę 
Kowalcze, Kazimierza Sobczaka oraz Leona Chwiałkowskiego. Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie! 

Zaproszenie na uroczystości odpustowe w Markowicach 
Zapraszamy serdecznie na uroczystości odpustowe w Bazylice 

Mniejszej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju w Markowicach, 

w dniach 07. i 14. lipca 2019 r. 

Program odpustu: 

Sobota 06. lipca 2019 r.: 

19.00 Powitanie pielgrzymów 
19.30 Nieszpory ku czci Matki Bożej 
20.00 Nabożeństwo różańcowe 
 

Niedziela 07. lipca 2019 r.: 

7.30 Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny 

8.00 Msza św. 

9.30 Msza św. w intencji misjonarzy i działalności misyjnej Kościoła 

11.00 Nabożeństwo markowickie oraz okazja do spowiedzi świętej 
12.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem 

Księdza Bpa Andrzeja Czai 
Odpust chorych: Niedziela 14. lipca 2019 r. 

14.00 powitanie pielgrzymów, nabożeństwo różańcowe oraz okazja do 
spowiedzi 
15.00 Msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu chorych 
pod przewodnictwem księdza Proboszcza Rafała Białka,  
na zakończenie Nabożeństwo markowickie. 
    Ks. dr Rafał Białek – nowy Kustosz Sanktuarium – 

   serdecznie zaprasza do udziału w tych uroczystościach. 

 


