
Intencje Mszalne: 15. Niedziela Zwykła: 14. lipca 2019 r. 

 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 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla wypoczywających w czerwcu nad morzem 

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 † Janina Rodzeńska – od Małgorzaty i Jana 

 Poniedziałek 

15 lipca 
 

Św. Bonawentury 
 

Wj 1,8-14.22;  

Mt 10,34–11,1 

8.00 
O błogosławieństwo Boże oraz o potrzebne łaski dla siostry Faustyny oraz dla 
Sióstr ze Zgromadzenia 

8.00 † Halina Bronka – od II. Róży Żywego Różańca 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Zenona Noskowicz – od szwagierki Ireny z Marysią 

† Jan Malagowski; † Adela Grabowska – od Zakładu Pogrzebowego P. 
Matuszak 

† Anna Ziółkowska – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

16 lipca 

NMP z Góry Karmel 

Wj 2,1-15a;  
Mt 11,20-24 

8.00 † Alina Sobocińska – od koleżanki Teresy z rodziną 

18.00 † Anna Ziółkowska – od szefostwa i pracowników restauracji „Dąbrówka” 

18.00 † Irena i Stanisław Koralewscy; † Teresa Nowak 

18.00 † Czesław Niewiadomski – od syna Macieja z rodziną 

Środa 

17 lipca 
 

Wj 3,1-6.9-12;  

Mt 11,25-27 

8.00 † Alina Sobocińska – od Agnieszki i Tomasza Glubiaków 

18.00 † Jan Wrzos – 1. rocznica śmierci – od żony 

18.00 † Krystyna i Jan (15. rocznica śmierci) Woźniak 

18.00 † Anna Ziółkowska – od rodziny Burdackich i Nackowskich 

Czwartek 

18 lipca 
 

Wj 3,13-20;  
Mt 11,28-30 

8.00 
† Szymon Wojtysiak – od kolegi Marcina z rodziną oraz od rodzin Zalewskich 

i Szczygłów 

18.00 † Pelagia Kameduła – 23. rocznica śmierci 

18.00 † Czesław Niewiadomski – od Barbary i Stanisława Wiśniewskich 

 Piątek 

19 lipca 

Wj 11,10-12,14;  
Mt 12,1-8 

 8.00 † Czesław i Daniel Biskupiakowie 

18.00 † Czesław Murawski – od żony z synami 

18.00 † Zenona Noskowicz – od siostry Hani z rodziną 

Sobota 

20 lipca 
 

Wj 12,37-42;  

Mt 12,14-21 

8.00 † Barbara i Tadeusz Klein – od rodziny Mochów 

18.00 † Pelagia i Franciszek Cabańscy;† Barbara Strauchman – 8. rocznica śmierci 

18.00 
† Czesław Rosada oraz zmarli z rodziny Rosadów, Kasprzaków i 

Gawryszaków 

18.00 † Anna Ziółkowska – od kuzynki Ani z rodziną 

 Niedziela 

21 lipca 
 

16. Niedziela Zwykła 

 

Rdz 18,1-10a;  

Kol 1,24-28;  
Łk 10,38-42 

 8.00 † Anastazja i Zygmunt Pocierzniccy 

9.30 † Henryk Suwalski – 8. rocznica śmierci 

9.30 † Anna Ziółkowska – od Agaty i Ilony 

11.00 † Alojzy Dąbrowski – od żony z rodziną 

11.00 † Maria Wesołowska – od wnuczki Kasi i Pauliny z rodzinami 

12.30 † Czesław i Anna Paczkowscy – od dzieci 

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

19.00 † Zygfryd Eich – 20. rocznica śmierci 
  

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 

14 lipca 2019 r.                           15. Niedziela Zwykła                     Nr 28/2019 (203) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 

Zaproszenie na rekolekcje 
 

W miesiącu sierpniu Centrum Edukacyjno-
Formacyjne w Gnieźnie (gmach Seminarium 
Duchownego)  organizuje rekolekcje dla 
wiernych naszej archidiecezji: 

Rekolekcje weekendowe: Panie, naucz nas modlić się Łk 11,1 
Rekolekcje dla tych, którzy chcieliby się zatrzymać, wyciszyć i pogłębić 
swoją modlitwę. Rekolekcje prowadzi ks. Wojciech Rzeszowski. 
09-11.08.2019 r. 
 

Rekolekcje: Spotkania małżeńskie (podstawowe) dla małżeństw 
Rekolekcje prowadzi ekipa Spotkań małżeńskich i CEF. 15-17.08.2019 r. 
  

Rekolekcje: Oczyść serce, aby odnaleźć Boga.  
Rekolekcje w rytmie LECTIO DIVINA z prorokiem Eliaszem. 
Rekolekcje poprowadzi ks. Dariusz Larus. 19-21.08.2019 r. 
 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
 

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
pw. św. Wojciecha w Gnieźnie 
62-200 Gniezno, ul. Seminaryjna 2 
 

strona internetowa: www.cef.gniezno.pl 
 

e-mail: kontakt@cef.gniezno.pl 
 

telefon: +48 61 424 98 77 
 

 

 

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/
http://www.cef.gniezno.pl/
mailto:kontakt@cef.gniezno.pl


16 lipca 
Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel 

Szkaplerz karmelitański 
 

16 lipca każdego roku obchodzimy wspomnienie 

NMP z góry Karmel. Wspomnienie to zwraca 

nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, 

znanej już z tekstów Starego Testamentu - z 

historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 

25). W XII wieku po Chrystusie do Europy 

przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, 

prowadzący życie kontemplacyjne na Karmelu. 

Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się 

m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny 

zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W 

czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał 

Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, 

wypowiadając jednocześnie słowa: Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, 

jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. 

Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek 

w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. 

Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go 

w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.  

Szkaplerz początkowo był wierzchnią szatą, której używali dawni mnisi w 

czasie codziennych zajęć, aby nie brudzić habitu. Spełniał więc rolę fartucha 

gospodarczego. Potem przez szkaplerz rozumiano szatę nałożoną na habit. 

Wszystkie dawne zakony męskie i żeńskie noszą po dzień dzisiejszy 

szkaplerz. 

Nosi go również wielu duchownych oraz osób świeckich. Ponieważ 

jednak dla tych osób było niewygodnie nosić szkaplerz taki, jaki nosili 

zakonnicy czy zakonnice, dlatego z biegiem lat zamieniono go na dwa małe 

kawałki płótna, z odpowiednim wizerunkiem na nich. Na dwóch tasiemkach 

nosi go się w ten sposób, że jedno płócienko jest na plecach, a druga na 

piersi. W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił - również ze względów 

praktycznych - na zastąpienie płóciennego szkaplerza medalikiem 

szkaplerznym. 

Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego 

życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi 

Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.  

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
15. Niedziela Zwykła: 14. lipca 2019 r. 

1. Od tego tygodnia na terenie naszej parafii – u swojej siostry na ul. 

Krzywoustego – zamieszkał na emeryturze ks. kan. Jerzy Mostowski, 

długoletni proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kamieńcu 

(dekanat trzemeszeński). Serdecznie Ks. Kanonika Jerzego witamy i 

dziękujemy za gotowość pomocy w naszej parafii. 

2. 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. 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. Ofiary z tacy z dzisiejszej niedzieli przeznaczamy na inwestycje 

parafialne. W tym tygodniu zaczęliśmy wymianę okien na plebanii. 

Systematycznie w ciągu najbliższych miesięcy zostaną wymienione 

wszystkie okna na plebanii. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać! 

4. Biblioteka parafialna czynna jest dzisiaj (niedziela) po Mszach Świętych 

przedpołudniowych. 

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

serdecznie zapraszamy! 

6. 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.  

7. Organizujemy wyjazd autokarowy na Jasną Górę na powitanie 

pielgrzymów. Wyjazd w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 7.00 spod 

kościoła, powrót we wtorek 6 sierpnia w godzinach wieczornych. Zapisy 

przyjmujemy z wpłatą i PESELEM potrzebnym do ubezpieczenia. 

8. W miesiącu sierpniu Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie 

(gmach Seminarium Duchownego)  organizuje rekolekcje dla wiernych 

naszej archidiecezji. Więcej informacji na temat tych rekolekcji w naszej 

gazetce parafialnej. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w szczególności „Przewodnika 

katolickiego”. Jest także dwumiesięcznik  „Misyjne Drogi”. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Annę Ziółkowską, Adelę 

Grabowską, Jana Malagowskiego oraz Romualda Jankowskiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


