
Intencje Mszalne: 16. Niedziela Zwykła: 21. lipca 2019 r. 

 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 

 Poniedziałek 

22 lipca 
 

Św. Marii 

Magdaleny 
 

Pnp 8,6-7;  

J 20,1.11-18 

8.00 † Mirosław Głodek – 14. rocznica śmierci – od matki z rodziną 

8.00 † Kazimierz Sobczak – od żony i syna z rodziną 

8.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie dla córki Marty z okazji 

30. rocznicy urodzin 

18.00 † Ks. Grzegorz Lewandowski – od siostry z mężem  

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Urszula Mierzwińska – od córki Eli 

† Danuta Grabowska – Od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

23 lipca 
 

Św. Brygidy 
 

Ga 2,19-20;  

J 15,1-8 

8.00 † Jan Marciniak – 35. rocznica śmierci – od córki z rodziną; oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Ks. Grzegorz Lewandowski – od mamy 

18.00 † Anna Ziółkowska – od siostry Ewy z mężem i rodziną 

18.00 Zmarli z rodziny Grysów 

18.00 † Halina Wdowiak – od rodziny Szmyt z Łabędzina 

Środa 

24 lipca 

Św. Kingi 

Wj 16,1-5.9-15;  

Mt 13,1-9 

8.00 † Jan i Joanna – 35. rocznica śmierci - Kowalscy– od syna 

18.00 † Władysław Markiewicz – od brata Błażeja z rodziną 

18.00 † Eleonora Piotrowska – od męża Mirosława 

18.00 † Anna Ziółkowska – od córki z mężem 

Czwartek 

25 lipca 
 

Św. Jakuba 
 

2 Kor 4,7-15;  

Mt 20,20-28 

8.00 † Gabriela Pawłowska – od sąsiadów 

18.00 † Ks. Grzegorz Lewandowski – od brata z żoną 

18.00 
† Jadwiga Bilak – od Jolanty i Mariusza Puaneckich oraz Barbary Czeczel z 

rodziną 

18.00 † Agnieszka i Leszek Staszewscy 

18.00 † Zenona Noskowicz – od chrześniaczki Krzysi z rodziną 

 Piątek 

26 lipca 
Św. Joachima i Anny 

Wj 20,1-17; 

Mt 13,18-23 

 8.00 † Jan i Stanisław Cichy; † Teresa i Stanisław Różańscy 

18.00 † Anna Danuta Siwa – od męża i synów rodzinami 

18.00 † Anna i Czesław Paczkowscy – od dzieci 

18.00 † Anna Ziółkowska – od wnuczki Marty 

Sobota 

27 lipca 
 

Wj 24,3-8;  

Mt 13,24-30 

8.00 
† Bożena Bułakowska – 6. rocznica śmierci – od męża; 

† Wacława i Wacław Bułakowscy 

18.00 
† Józefa, Władysław i Maria Czerniak; † Bronisława, Klemens i Adam 

Wódczak; † Irena i Janusz Stempińscy 

18.00 † Cecylia i Zygmunt Krajewscy 

18.00 † Anna Ziółkowska – od Elżbiety i Grażyny 

 Niedziela 

28 lipca 

17. Niedziela 

Zwykła 
 

Rdz 18,20-32;  

Kol 2,12-14;  

Łk 11,1-13 

 8.00 † Janina i Karol Kaczmarek – od dzieci 

9.30 † Jan Adanowicz – 29. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

9.30 † Anna Ziółkowska – od rodziny Gotowalskich z dziećmi 

11.00 Zmarli z rodziny Rzepa i Gajda 

12.30 † Maria Wesołowska – od siostry Ireny z synem i rodziną 

12.30 † Karolina Giczkowska – od koleżanki Kingi z rodzicami 

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

19.00 
† Roman Skrzypczak – od żony i synów Mariusza i Sławomira z rodzinami; 

† Marta, Kazimierz, Grażyna i Ryszard Witkowscy 

 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 
 

Komunikat Przewodniczącego Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji, Bp. Jerzego 

Mazura SVD na XX Ogólnopolski Tydzień 

św. Krzysztofa 
 

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!  

Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg! 

 

W dniach 21 - 28 lipca 2019 obchodzony jest w Kościele w Polsce XX 

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: ,,Ochrzczeni i posłani 

niesiemy Chrystusa”. W tym czasie wpatrując się w postać św. Krzysztofa, 

którego imię w języku greckim oznacza niosącego Chrystusa, otaczamy 

naszą troską polskich misjonarzy i misjonarki na całym świecie i w 

odpowiedzi na ich prośby, pragniemy ofiarować im pomoc w zakupie 

środków transportu. Za organizację tej pomocy odpowiedzialna jest powołana 

przez Konferencję Episkopatu Polski misyjna organizacja - MIVA Polska 

(Mission Vehicle Association). 

W ramach tego Tygodnia, któremu patronuje św. Krzysztof, opiekun i 

patron kierowców i podróżnych, MIVA Polska zachęca do szczególnej 

modlitwy za wszystkich poruszających się po drogach, aby wszyscy docierali 

szczęśliwie do celu podróży. Przypomina też o odpowiedzialności 

użytkowników za bezpieczeństwo na drogach i konieczności tworzenia 

kultury oraz wzajemnego szacunku na drogach. 

 
 
 

 

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/


Mając w perspektywie zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 

(Październik 2019) ogłoszony przez papieża Franciszka, powinniśmy poczuć 

się jeszcze bardziej przynagleni, aby nieść Chrystusa i Jego miłość wszystkim 

ludom i narodom ziemi. Papież w specjalnym liście ogłaszającym ten Miesiąc 

mówi z naciskiem do całego Kościoła: ,,Bądźmy we wszystkich regionach 

ziemi w 'permanentnym stanie misji'. Nie bójmy się podejmować, z ufnością 

w Bogu i wielką odwagą 'opcji misyjnej', zdolnej przemieniać wszystko...". 

To wielkie misyjne zadanie, do którego na nowo zachęca papież Franciszek 

wymaga zaangażowania duchowego, szczególnie modlitwy oraz pomocy 

materialnej. 

Wzorem lat ubiegłych kieruję moją gorącą prośbę do wszystkich wiernych 

o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej 

jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Bądźmy szczerze wdzięczni za 

Bożą opiekę i pomoc podczas naszych podróży i kierowania pojazdami i 

zechciejmy wesprzeć głosicieli Ewangelii na wszystkich kontynentach. 

Proszę również, aby wraz z błogosławieństwem kierowców i poświęceniem 

pojazdów, każda wspólnota parafialna w Polsce zorganizowała odpowiednią 

zbiórkę na pojazdy misyjne. Dzięki temu misjonarze nie będą pozostawieni 

bez koniecznej pomocy, gdy chodzi o środki transportu, które są ważnymi 

narzędziami w pracy misyjnej. O tych potrzebach misjonarskich, MIVA 

Polska informuje na stronie www.miva.pl 

Pragnę przekazać słowa wdzięczności wszystkim Dobroczyńcom: 

zarówno duchowym, jak i świeckim za przekazaną w ubiegłym roku pomoc 

na misyjne środki transportu. Dzięki zebranym funduszom w 2018 MIVA 

Polska zrealizowała 97 projektów w 34 krajach świata na 647 różnych 

pojazdów dla misjonarzy: 40 samochodów - najczęściej terenowych, 3 busy, 

2 ambulanse, 2 traktory, 1 moto-taczka, 64 motocykli i motorowerów, 516 

rowerów dla katechistów, 3 łodzie, 2 quady, 3 skutery śnieżne, 5 wózków 

inwalidzkich, 3 konie i 3 wozy. Z pomocy skorzystali misjonarze Fidei 

Donum, bracia i księża oraz siostry zakonne, a także misjonarze świeccy. 

Łącznie przekazana suma wyniosła - 2.719.085,22 złotych. Z pomocą 

zakupionych pojazdów możliwa jest regularna praca ewangelizacyjna 

wymagająca pokonywania nieraz dużych odległości. Środki transportu są 

niezbędne w niesieniu różnorakiej pomocy świadczonej przez misjonarzy i 

misjonarki poprzez dzieła dobroczynne czy rozwojowe, szczególnie na rzecz 

ubogich, chorych i potrzebujących. 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Niech każdy ochrzczony czuje się posłanym, aby wziąć udział w misji 

niesienia Chrystusa ludziom całej ziemi, bo „miłość Chrystusa przynagla 

nas” (2 Kor 5,14), jak mówił św. Paweł Apostoł Narodów. 

Przyzywając wstawiennictwa św. Krzysztofa i opieki Najświętszej Maryi 

Panny nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi, 

udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego.  

+ Biskup Jerzy Mazur SVD  

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

Biskup ełcki 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
16. Niedziela Zwykła: 21. lipca 2019 r. 

1. W przyszłą niedzielę (28 lipca) z Gniezna na Jasną Górę 
wyruszy piesza pielgrzymka – w tym Grupa Niebieska. Do 
wtorku można się jeszcze zapisywać przez formularz 
elektroniczny; po tym terminie u ks. Marcina Przybylskiego – 
przewodnika tej grupy. Wyjazd pielgrzymów z Inowrocławia 
do Gniezna autobusem w niedzielę o godzinie 5.15. Pakowanie 
bagażów przed wyjazdem od godziny 4.45. 

2. Do momentu wyjścia Grupy Niebieskiej można składać intencje 
modlitewne i ofiary na wsparcie funduszu pielgrzymkowego. 
Prosimy wrzucać je do specjalnej urny przy obrazie Matki Bożej 
Jasnogórskiej, a w ciągu tygodnia przy krzyżu w kaplicy. 
Pielgrzymów można wesprzeć także przynosząc do zakrystii 
lub biura konserwy, dżemy, napoje. Za każdy dar serca 
pielgrzymi odwdzięczą się modlitwą w intencji ofiarodawców.  

3. Jest jeszcze trochę miejsc wolnych na wyjazd autokarowy na 
Jasną Górę na powitanie pielgrzymów 5 i 6 sierpnia. Można się 
zapisywać w zakrystii po Mszach św. lub w biurze parafialnym. 

4. W czwartek 25 lipca wypada wspomnienie Św. Krzysztofa – 
Patrona kierowców, dlatego w sobotę wieczorem oraz w 
przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów. 
Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone będą na środki 
transportu dla polskich misjonarzy. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w szczególności 
„Przewodnika katolickiego”. 

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Ks. Grzegorza 
Lewandowskiego, Danutę Grabowską, Jadwigę Bilak oraz 
Adama Gładysza. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


