
Intencje Mszalne: 17. Niedziela Zwykła: 28. lipca 2019 r. 

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 

 Poniedziałek 

29 lipca 
 

Św. Marty 
 

1 J 4,7-16; 

Łk 10,38-42 

8.00 † Małgorzata – 3. rocznica śmierci; † Irena i Edward Maciejewscy 

8.00 † Ks. Grzegorz Lewandowski – od Róży i Zdzisława 

8.00 † Stanisław Sobczak – od Żywego Różańca 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Józef Machecki – 25. rocznica śmierci - od wnuczki Sylwii z rodziną 

† Roman Sienkiewicz – 1. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

† Jur Czajkowski, † Renata Jaromierska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

30 lipca 
 

Wj 33,7-

11;34,5-9.28;  
Mt 13,36-43 

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

i opiekę Matki Bożej dla Marty z okazji 18. rocznicy urodzin 

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

18.00 † Anna Pietrzykowska – 1. rocznica śmierci – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Władysław Markiewicz – od brata Wojciecha z rodziną 

Środa 

31 lipca 

Św. Ignacego 

z Loyoli 
Wj 34,29-35;  

Mt 13,44-46 

8.00 † Jadwiga Szafrańska – od sąsiadów z ul. Łokietka 11, III. klatka 

18.00 † Eleonora Piotrowska – od córki Bogumiły z mężem i synem  

18.00 † Jadwiga i Jakub Domalscy; † Joanna Soczkiewicz 

18.00 † Ks. Grzegorz Lewandowski – od rodziny Mierzwickich i Gackowskich 

Czwartek 

1 sierpnia 
Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego 
Wj 40,16-21.34-38;  

Mt 13,47-53 

8.00 † Krystyna Węcławska – od siostry z mężem 

18.00 † Maja Gałęzewska – od brata Kazimierza z żoną 

18.00 † Krystyna Rybka – od córki 

18.00 † Jur Czajkowski – od grona przyjaciół 

Piątek 

2 sierpnia 
Kpł 23,1.4-11.15-

16.27.34b-37; 

Mt 13,54-58 

 8.00 † Zbigniew Murlik – od sąsiadów z ul. Łokietka 8, III. klatka  

18.00 † Lucyna Zarzeczna – 1. rocznica śmierci 

18.00 † Wacława Świątkowska – od córki Anny z mężem i dziećmi 

Sobota 

3 sierpnia 
 

Kpł 25,1.8-17;  
Mt 14,1-12 

8.00 † Zbigniew Murlik – od siostry i siostrzenic 

18.00 † Dariusz i Mieczysław Łakomiec 

18.00 † Halina Wdowiak – od rodziny Siutkowskich z Łabędzina 

18.00 † Stanisław Sobczak – od Parafialnego Zespołu Caritas 

 Niedziela 

4 sierpnia 
 

18. Niedziela 

Zwykła 
 

Koh 1,2;2,21-23; 
 Kol 3,1-5.9-11; 

 Łk 12,13-21 

 8.00 † Mieczysław Bartoszak – 15. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

9.30 † Waleria Rosołowska – 11. rocznica śmierci – od córki Wandy z rodziną 

9.30 
† Jarosław Brejza – 37. rocznica śmierci 

† Tadeusz Brejza – 18. rocznica śmierci 

11.00 † Teresa Różańska – od rodziny Zalewskich z Janikowa 

12.30 † Józef Pawłowski – od dzieci: Ani, Ewy i Zbyszka z rodzinami 

12.30 † Anna Ziółkowska – od męża 

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

19.00 † Marianna i Bolesław Podciwińscy – od wnuczki 

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 

28 lipca 2019 r.                           17. Niedziela Zwykła                     Nr 30/2019 (205) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019 ROKU 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja ogólna: 

W miesiącu tak wielu wydarzeń historycznych 

oraz świąt maryjnych, przez wstawiennictwo 

Matki Bożej Jasnogórskiej, 

o wysłuchanie wszystkich naszych 

indywidualnych modlitw. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Papieska intencja ewangelizacyjna: 

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz 
bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 

TAJEMNICE BOLESNE: Intencja krajowa: 

O życie w trzeźwości naszego narodu. 

TAJEMNICE RADOSNE: Intencja parafialna: 

O dar poznania i wypełniania woli Bożej w codzienności 

dla wszystkich wierzących 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/


Idea PPAG 
 

czyli Pieszej Pielgrzymki 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

na Jasną Górę 
 

„Kto wierzy, ten nie stoi 

w miejscu. Wierzyć to znaczy być 

w drodze. Wierzyć to chodzić!” 

 

“To jest powód pielgrzymowania: wiara – pisał przed kilku laty o. Maur – 

Nie czcigodne wizerunki Matki Bożej, nie miejsca objawień, nie groby i 

relikwie świętych. One są okazją ku pielgrzymowaniu, ale powodem jest 

wiara. Wiara jest nieustannym chodzeniem. Wiara jest pielgrzymką. Życie 

jest pielgrzymką. Nie ma chyba lepszego klucza do życia niż 

pielgrzymowanie. Kto zrozumie pielgrzymowanie, ten zrozumie życie”. 

Jedność to nie jednolitość. Przykładem tego jest Piesza Pielgrzymka 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. Tworzą ją trzy rodzaje grup – 

grupy kolorowe, promieniste oraz rowerowe. 

Specyfika grup promienistych polega na tym, że całą trasę – od wyjścia ze 

swojej parafii  do Jasnej Góry – przemierzają same. Wędrują m.in. z Gniezna, 

Inowrocławia, Witkowa, Powidza, Żnina, Strzelna, Kruszwicy, Janikowa, 

Gniewkowa, Czerniejewa i Biechowa. Grupy kolorowe pielgrzymują razem, 

rozpoczynając wędrówkę wspólną modlitwą w gnieźnieńskiej katedrze u 

grobu św. Wojciecha. Do wyjścia przygotowują się w regionach 

duszpasterskich w Gnieźnie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Wrześni, a grupa 

franciszkańska w Mogilnie. 

Tym, co łączy dwie formy pielgrzymowania to przede wszystkim hasło, 

ten sam duchowy program i wspólne wejście jednego dnia – 5 sierpnia – a 

następnie złożenie krzyża pielgrzymkowego (z cząstek niesionych przez 

poszczególne grupy) i  Eucharystia wieńcząca pielgrzymowanie sprawowana 

w święto Przemienienia Pańskiego. 

Czyż nie miał racji Antoine de Saint-Exupery, autor Małego Księcia, 

mówiąc: „Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami 

zdążają w trudzie na to samo spotkanie.”? Bo przecież dochodząc na Jasną 

Górę, zaczynasz rozumieć, że przecież nie szedłeś tylko tutaj. Że to miejsce 

święte tu na ziemi jest tylko znakiem miejsca, do którego masz dotrzeć w 

wieczności. Że twój cel to niebo. I chociaż tu na ziemi dotarłeś do jakiegoś 

celu, to nadal jesteś w drodze…” 

Tekst ze strony internetowej pieszej pielgrzymki: https://ppag.pl/ 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
17. Niedziela Zwykła: 28. lipca 2019 r. 

1. Dzisiaj rano wyruszyła z Gniezna na Jasną Górę piesza pielgrzymka Archidiecezji 

Gnieźnieńskiej, w tym Grupa Niebieska ze swym przewodnikiem Ks. Marcinem 

Przybylskim, naszym wikariuszem. Z różnych miast naszej Archidiecezji wyruszyły 

również grupy Pielgrzymki Promienistej. Wspólne wejście na Jasną Górę będzie w 

poniedziałek 5 sierpnia. Za pomoc dla pielgrzymów składają oni wraz z Ks. Marcinem 

serdeczne podziękowania oraz odwdzięczą się modlitwą w intencji ofiarodawców. 

Rodziny, przyjaciół, sympatyków naszej grupy i tych, którzy w tym roku nie mogą 

wyruszyć na szlak pielgrzymi zachęcamy do towarzyszenia pielgrzymom modlitwą i 

śledzenia pielgrzymki na stronach internetowych: www.ppag.pl oraz: 

www.dmdomino.pl  

2. Jest jeszcze trochę miejsc wolnych na 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 do czwartku włącznie. 

3. W czwartek 25 lipca było wspomnienie Św. Krzysztofa – Patrona kierowców, 

dlatego dzisiaj po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej 

okazji przeznaczone będą na środki transportu dla polskich misjonarzy. 

4. W czwartek 1. sierpnia przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy oddali swoje 

życie w obronie naszej Ojczyzny. Tego dnia rozpoczynamy również miesiąc modlitw o 

trzeźwość narodu polskiego. 

5. W I. czwartek miesiąca w łączności z Mszami św. - 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. 

6. W piątek 2 sierpnia we wszystkich kościołach parafialnych można uzyskać tzw. 

odpust zupełny „Porcjunkuli” – związany z kościołem Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Aniołów, odbudowanego przez św. Franciszka w Asyżu. Każdy, kto w dniu 2 

sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne 

nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz 

Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża; ponadto wykluczone jest 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), może uzyskać odpust zupełny. Z tego 

powodu Msze św. w piątek będą sprawowane w kościele a nie w kaplicy. 

7. W I. piątek miesiąca Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem oddania po 

Mszy św. porannej. Możliwość spowiedzi w I. piątek miesiąca od godziny 17.30. 

8. W I. sobotę miesiąca od godziny 8.00 ks. Marcin Łojko oraz ks. Proboszcz udadzą 

się do swoich chorych. Ks. Marcin Przybylski w tym miesiącu do swoich chorych nie 

idzie. 

9. W dzisiejszym numerze „Przewodnika katolickiego” dodatek: książeczka „5 minut z 

Bogiem” – modlitwy na każdy dzień sierpnia. W dzisiejszym „Płomieniu Ducha na 

niedzielę” intencje Żywego Różańca na miesiąc sierpień. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Urszulę Kędzierską, Renatę Jaromierską, 

Henrykę Komarowską, Mieczysława Mazurkiewicza oraz Jura Czajkowskiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

https://ppag.pl/

