
Intencje Mszalne: 18. Niedziela Zwykła: 04. sierpnia 2019 r. 

 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 

 Poniedziałek 

5 sierpnia 
 

Lb 11,4b-15; 

 Mt 14,13-21 

8.00 † Tadeusz Lech – od sąsiadów Błażejewskich 

8.00 † Helena Wiśniewska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Urszula Mierzwińska – od wnuczki Asi z mężem i synem 

Wtorek 

6 sierpnia 
Święto Przemienienia 

Pańskiego 

Dn 7,9-10.13-14;  

Łk 9,28b-36 

8.00 † Jadwiga Mosakowska – od brata i siostry 

18.00 † Marian Cilski – od córki z mężem 

18.00 † Maria Gełęzewska – od Iwony i Macieja z rodziną 

Środa 

7 sierpnia 
 

Lb 13,1-2.25–14,1. 

26-30.34-35; 

 Mt 15,21-28 

8.00 † Zofia, Bolesław i zmarli z rodziny Matuszaków i Zalitów 

18.00 † Helena Wiśniewska – od męża 

18.00 † Jadwiga Mosakowska – od dzieci z rodzinami 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mariusza z okazji 25. rocznicy ślubu 

Czwartek 

8 sierpnia 

Św. Dominika 

Lb 20,1-13;  

Mt 16,13-23 

8.00 † Zbigniew Murlik – od rodziny Kanarkowskich 

18.00 † Anna i Czesław Paczkowscy – od dzieci 

18.00 † Arkadiusz Ciepli – od mamy i siostry 

18.00 † Tadeusz Lech – od córki Magdaleny z rodziną 

Piątek 

9 sierpnia 
Św. Teresy Benedykty 

od Krzyża 

Oz 2,16b.17b.21-22; 

 Mt 25,1-13 

 8.00 † Władysław Zarzeczny – od córek 

18.00 † Helena Wiśniewska – od córki Beaty z rodziną 

18.00 † Eleonora Piotrowska – od syna Sławomira z Agnieszką i dziećmi 

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

Sobota 

10 sierpnia 
 

Św. Wawrzyńca 
 

Mdr 3,1-9;  

(2 Kor 9,6-10); 

 J 12,24-26 

8.00 
† Kornela Chudzińska – od sąsiadów Marciniaków i od Mieczysława 

Jardanowskiego z rodziną 

16.00 Msza św. ślubna 

17.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Adam Dzióbkowski – w kolejną rocznicę śmierci 

18.00 † Roman Dembowski – 1. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

 Niedziela 

11 sierpnia 
 

19. Niedziela 

Zwykła 
 

Mdr 18,6-9;  

Hbr 11,1-2.8-19;  

Łk 12,32-48 

 8.00 † Adam Trela – od siostry Haliny z rodziną 

9.30 † Stanisław i Krystyna Dziennikowie – od syna Andrzeja z rodziną 

9.30 † Eugeniusz Kulczewski – od chrzestnego Stanisława z rodziną 

11.00 † Witold i Stefania Kucnerowicz – od Marii Świtek z rodziną 

12.30 † Anna Ziółkowska – od wnuczki Kasi 

12.30 † Teresa Różańska – od kuzynki Barbary z rodziną 

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

19.00 W intencji Bogu wiadomej 

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 

04. sierpnia 2019 r.                        18. Niedziela Zwykła                  Nr 31/2019 (206) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 

Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę 

Trwa Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę. 

W poniedziałek 5 sierpnia – w dzień dotarcia na Jasną Górę Pątników 

– wyrusza o godzinie 7.00 z naszej parafii pielgrzymka autokarowa 

(powrót we wtorek 6 sierpnia). 

Jest jeszcze kilka miejsc wolnych – jeśli ktoś chciałby się zapisać, 

to można to zrobić po Mszach św. w zakrystii. 
 

Pielgrzymka w swojej kolorowej części jest w drodze od niedzieli 28 lipca. Grupy 

promieniste, które zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją wędrują swoimi trasami, 

wyszły w tym samym terminie, albo nieco później. Wszystkie grupy wędrują z tym 

samym programem oraz hasłem „Oto ja” i spotkają się 5 sierpnia na Jasnogórskim 

Szczycie. Oprócz pielgrzymki pieszej tego samego dnia na Jasną Górę dotrą grupy 

rowerowe. 

Plan pobytu na Jasnej Górze 

5 SIERPNIA - poniedziałek 

12:30 – 12:55 – wejście grup kolorowych i przejście przed Obraz Matki Bożej 
13:00 – 13:55 – wejście grup promienistych 
14:00 – złożenie Krzyża przez grupy pielgrzymkowe i przejście grup 
promienistych przed Obraz Matki Bożej 
21:00 – Apel Jasnogórski  

6 SIERPNIA - wtorek 

9:00 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich 
11:00 – Eucharystia w Bazylice na zakończenie pielgrzymki 

Przebieg pielgrzymki można śledzić na stronach internetowych: 

www.archidiecezja.pl oraz www.ppag.pl 
 

 

 

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.archidiecezja.pl/
http://www.ppag.pl/


Przemienienie Pańskie 
Święto Bożego Objawienia 

6. sierpnia 
 

"To jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie, 

Jego słuchajcie!" (Mt 17,5) 

 

Święto Przemienienia Pańskiego zwane 
także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół 
katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia 
wspomina opisane w ewangeliach 
wydarzenie, przez które Chrystus objawił 
swoje bóstwo. 

Czytany w liturgii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest 
znaczeń symbolicznych: góra, światło i obłok są w Piśmie Świętym 
charakterystyczne dla objawień Boga. “Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata 
jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” 
(Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, 
ukazali się też Mojżesz i Eliasz a z obłoku dobiegł głos Boga. 

Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie Apostołów i wskazują, 
że całe objawienie prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym 
uwierzytelnieniem jest głos Ojca, który mówi: “To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5). 

 Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować 
ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do 
chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. 

Tak jak każda teofania (czyli objawienie się Boga) Przemienienie Pańskie 
budzi fascynację i zachwyt ale zarazem lęk, dlatego św. Piotr powiedział 
najpierw: “dobrze, że tu jesteśmy” a w chwilę później uczniowie “upadli na 
twarz i bardzo się zlękli”. 

W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obchodzone było 
już w V wieku. Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z 
VII i VIII wieku. Bardziej upowszechniło się ono w okresie wypraw 
krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w 
tym także na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia. 

W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad 
Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do 
liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor odwiedził papież 
Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
18. Niedziela Zwykła: 04. sierpnia 2019 r. 

1. Wyjazd autokarowy na Jasną Górę na powitanie 
pielgrzymów w poniedziałek 5. sierpnia o godzinie 7.00 
spod kościoła, powrót we wtorek 6. sierpnia w godzinach 
wieczornych. 

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

3. We wtorek 6. sierpnia w liturgii Kościoła przypada Święto 
Przemienienia Pańskiego; w łączności z Mszami św. odmówimy 
Litanię do św. Brata Alberta. 

4. Ofiary z kolekty w przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, 
przeznaczamy na inwestycje parafialne. W tej chwili 
wymieniane są okna na plebanii. Za wszystkie ofiary składamy 
serdeczne Bóg zapłać! 

5. Biblioteka parafialna w sierpniu będzie nieczynna. 

6. W przyszły czwartek 15 sierpnia będziemy obchodzić 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
potocznie nazywaną uroczystością Matki Bożej Zielnej. Jest to 
święto, w którym mamy obowiązek uczestniczyć we Mszy św. 
oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Już dziś 
informujemy, iż Msze św. będą sprawowane według porządku 
niedzielnego: o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00 – na 
każdej Mszy św. poświecenie ziół i kwiatów. Msza św. w środę o 
godzinie 18.00 jest również z tej Uroczystości. 

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

8. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Wiśniewską. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 


