
Intencje Mszalne: 14. Niedziela Zwykła: 07. lipca 2019 r. 

Poniedziałek 

8 lipca 
 

św. Jana z Dukli 
 

Rdz 28,10-22a;  

Mt 9,18-26 

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

8.00 † Roman Wiśniewski – od żony i teściowej 

18.00 

Msza św. 

zbiorowa 

† Zenona Noskowicz – od Teresy Tews z rodziną 

† Zofia Piątkowska; † Kazimierz Sobczak; † Leon 

Chwiałkowski; † Elżbieta Klimek – od Zakładu Pogrzebowego P. 

Matuszak 

† Leszek Amonowicz – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

† Janina Batkowska – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

9 lipca 

Rdz 32,23-32.33b;  

Mt 9,32-38 

8.00 † Henryk Tański – od sąsiadów z VI. klatki 

18.00 † Czesław Murawski – od żony z synami 

18.00 † Czesław Niewiadomski – od żony 

Środa 

10 lipca 
Rdz 41,55-57;42,5-7. 

14-15a.17-24a; Mt 10,1-7 

8.00 † Andrzej Michałowski – od rodziny Kaszaków i Walczaków 

18.00 † Łucja, Zygmunt i Alfons Wojciechowscy 

18.00 
† Władysława Lewandowska – 5. rocznica śmierci – od dzieci z 

rodzinami 

Czwartek 

11 lipca 

Św. Benedykta 
Prz 2,1-9; Dz 4,32-35;  

Mt 19,27-29 

8.00 
† Tadeusz Dudek – od Małgorzaty Szudzichowskiej i Wiesławy 

Konopińskiej 

18.00 
† Jan Sucharski – 9. rocznica śmierci; zmarli rodzice z obojga 

stron oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Zenona Noskowicz – od rodziny z Ostrowa Wlkp. 

 Piątek 

12 lipca 
Św. Brunona Bonifacego 

z Kwerfurtu 

Rdz 46,1-7.28-30;  

Mt 10,16-23 

 8.00 
† Alina Sobocińska – od siostrzenic Elżbiety i Magdaleny z 

rodziną 

18.00 
† Zofia Wabiszewska – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 13, I. 

klatka 

18.00 † Halina Wdowiak – od sąsiadów z bloku 33a, III. klatka 

Sobota 

13 lipca 
Św. Andrzeja 

Świerada i Benedykta 

Rdz 49,29-33;50,15-26;  

Mt 10,24-33 

8.00 
† Jerzy Batkowski – 2. rocznica śmierci – od żony i córek z 

rodzinami 

18.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Julki 

i Mikołaja z okazji kolejnych rocznic urodzin 

18.00 † Paweł i Stanisława Frąckowiak – od syna z rodziną 

18.45 Procesja Fatimska 

 Niedziela 

14 lipca 
 

15. Niedziela 

Zwykła 
 

Pwt 30,10-14;  

Kol 1,15-20;  

Łk 10,25-37 

 8.00 † Władysław, Kunegunda, Grzegorz i Arkadiusz 

9.30 † Henryk Szewczyk; † † Maria i Antoni Groblewscy 

9.30 † Wojciech Bolewicki – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

11.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 

12.30 † Krystyna Hutek – od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną 

12.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marianny 

z okazji 80. rocznicy urodzin 

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

19.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji 
 

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 

07 lipca 2019 r.                           14. Niedziela Zwykła                     Nr 27/2019 (202) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 
Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne w Gnieźnie 

 

9 czerwca br. Arcybiskup Gnieźnieński Wojciech Polak, Prymas Polski, 

erygował: 

Prymasowskie Studium Teologiczno-Pastoralne w Gnieźnie. 

Jest ono propozycją formacyjną, kierowaną do: 

- wszystkich katolików świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę i 

wiarę; 

- osób prowadzących katechezę dla narzeczonych; 

- katechetów świeckich i duchownych w zakresie kształcenia dodatkowego. 

Do podjęcia i ukończenia formacji teologicznej, oferowanej przez Studium, 

są natomiast zobowiązani: 

- osoby przygotowujące się do podjęcia misji doradców życia rodzinnego; 

- kandydaci do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 

Program studiów obejmuje dwa lata. Zajęcia odbywają się w jedną sobotę w 

miesiącu, według planu podanego na początku roku formacyjnego. Studium 

przybliża wybrane zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, dogmatycznej, 

moralnej, pastoralnej, historii Kościoła, liturgiki, nauki Kościoła o 

małżeństwie i rodzinie, katolickiej nauki społecznej oraz kultury i sztuki 

chrześcijańskiej.  

Bliższe informacje nt. Studium podane są na stronie internetowej 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej (archidiecezja.pl) w zakładce - polecamy. 

Zachęcamy do skorzystania z tej propozycji formacyjnej.  
 

 

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 
14. Niedziela Zwykła: 07. lipca 2019 r. 

1. Od 1. lipca do 31 sierpnia obowiązuje 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 sobotę 13 dzień lipca. Po Mszy św. o godzinie 18.00, czyli 
około godziny 18.45, zapraszamy na Procesję Fatimską.  

4. Ofiary z tacy z przyszłej niedzieli przeznaczamy na inwestycje 
parafialne. W tym miesiącu zaczynamy wymianę okien na 
plebanii. Systematycznie w ciągu najbliższych miesięcy zostaną 
wymienione wszystkie okna na plebanii. Za wszystkie ofiary 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 

5. Biblioteka parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po 
Mszach świętych przedpołudniowych. 

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

7. Trwają zapisy do Grupy Niebieskiej na pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Bliższe informacje u ks. Marcina Przybylskiego. Do 
momentu wyjścia pielgrzymki można składać intencje modlitewne 
i ofiary na wsparcie funduszu pielgrzymkowego do specjalnej 
urny przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej, a w ciągu tygodnia 
przy krzyżu w kaplicy. Za każdy dar serca pielgrzymi odwdzięczą 
się modlitwą w intencji ofiarodawców. 

8. 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. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w szczególności 
„Przewodnika katolickiego”. Jest także dwumiesięcznik  „Misyjne 
Drogi”. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Elżbietę Klimek oraz Janinę 
Batkowską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

Uroczystości odpustowe 
w Markowicach 

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. 


