
Intencje Mszalne: 20. Niedziela Zwykła: 18. sierpnia 2019 r. 
 

 Niedziela 

18 sierpnia 
 

20. Niedziela 

Zwykła 
 

Jr 38,4-6.8-10; 
 Hbr 12,1-4; 

 Łk 12,49-53 

 8.00 † Piotr Noga – 4. rocznica śmierci – od żony 

9.30 † Władysław Majewski – 21. rocznica śmierci; † Joanna Majewska 

9.30 † Anna Ziółkowska – od przyjaciółek: Teresy, Aliny, Haliny i Eli 

11.00 † Sylwia Pawlak – 1. rocznica śmierci – od męża Piotra z synem Dominikiem 

11.00 † Teresa Różańska – od bratanicy Renaty z mężem 

12.30 † Marianna, Józef, Jan, Henryk i Lucyna Pawelscy 

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

19.00 † Jan i Maria Burzec – od dzieci 

 Poniedziałek 

19 sierpnia  
 

Sdz 2,11-19;  

Mt 19,16-22 

8.00 † Tadeusz Lech – od rodziny Staszewskich 

8.00 
† Stanisława Stępniewska – od Marii Okońskiej z dziećmi Brygidą i 

Arkadiuszem 

18.00 

Msza św. 

zbiorowa 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marcina z okazji 18. rocznicy 
urodzin; 

† Urszula Kędzierska – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

20 sierpnia 
 

Św. Bernarda 
 

Sdz 6,11-24a;  
Mt 19,23-30 

8.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Stefanii Dąbrowskiej z 

okazji 100. rocznicy urodzin – od synowej Haliny 

18.00 † Stanisława Stępniewska – od Wandy i Alojzego Szczupaków 

18.00 † Henryk Tański – od syna Jacka z żoną i dziećmi 

Środa 

21 sierpnia 

Św. Piusa X 

Sdz 9,6-15;  

Mt 20,1-16a 

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

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anity i Grzegorza z synami 

18.00 † Konrad Ziółkowski – od rodziny 

18.00 † Jan Wróbel – 10. rocznica śmierci 

Czwartek 

22 sierpnia 

NMP Królowej  

Iz 9,1-3.5-6;  
Łk 1,26-38 

8.00 † Zofia i Ludwik Drabik i zmarli z rodziny Drabików i Smyków 

8.00 † Helena Wiśniewska – od Krystyny i Anny 

18.00 † Tadeusz Czerniak – 2. rocznica śmierci  

18.00 † Mirosława Molenda – od Marii i Józefa Piskorskich z rodziną 

Piątek 

23 sierpnia 
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; 

Mt 22,34-40 

 8.00 † Wanda Madajewska – od męża 

18.00 † Adam Trela – od siostrzenic Pauliny i Moniki z rodzinami z Kolbuszowej 

18.00 † Henryk Tański – od Barbary z córką i rodziną 

Sobota 

24 sierpnia 

Św. Bartłomieja  

Ap 21,9b-14; 

 J 1,45-51 

8.00 † Jadwiga i Józef Biskupiakowie; † Maria i Stanisław Wojtczukowie 

18.00 † Joanna, Barbara, Jan, Jadwiga i Franciszek Jabłońscy 

18.00 † Helena Kondracka – od SWPK 

18.00 † Jur Czajkowski – od sąsiadów z ul. Długiej 38a, III. klatka 

 Niedziela 

25 sierpnia 
 

21. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 66,18-21;  

Hbr 12,5-7.11-13; 
 Łk 13,22-30 

 8.00 
† Wojciech Siemianowski – 1. rocznica śmierci – od córki Aleksandry  z 

rodziną 

9.30 † Czesława i Leon Góreccy; † Zofia i Paweł Felscy 

9.30 † Anna Ziółkowska – od Danki Kowalczyk z rodziną 

11.00 † Marian Kruk – 2. rocznica śmierci; † Pelagia i Czesław Patyk 

11.00 † Teresa Różańska – od bratowej Marii i bratanka Jacka z rodziną 

12.30 † Ludwik oraz zmarli z rodziny 

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

19.00 † Adam Trela – od Anny i Bernarda Simińskich 
 

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 

18. sierpnia 2019 r.                        20. Niedziela Zwykła                  Nr 33/2019 (208) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

Modlitwa Dziękczynna Robotnika 

My, robotnicy, zgromadzeni na pierwszej 

pielgrzymce u stóp Jasnej Góry, 

dziękujemy Pani Jasnogórskiej za 

matczyną opiekę nad nami. Matko Boża, 

11 grudnia 1980 roku witaliśmy Cię w 

Warszawie jakże gorącą modlitwą. 
Ks. Jerzy Popiełuszko na Szczycie Jasnogórskim 
w czasie I. Pielgrzymki Ludzi Pracy - 1983 r. 

Pełni trwogi o dni następne, zanosimy błaganie: „Nie opuszczaj 

nas!”. I tak też się stało. W mroczne grudniowe noce byłaś razem 

z nami. Z nami poszłaś do cel więziennych. 

Dzisiaj specjalnie dziękujemy Ci, Matko, my ludzie z hut, stoczni 

i kopalni. Zawierzyliśmy Tobie i Ty nas nigdy nie opuściłaś. 

Pani Jasnogórska, zbudowaliśmy krzyże w naszych fabrykach, 

otworzyliśmy drzwi dla naszego Odkupiciela. Jest z nami Twój 

Syn, Jezus Chrystus. U stóp Twoich na Jasnej Górze wołamy: 

„Matko Odkupiciela, bądź zawsze z nami. Nie opuszczaj nas!”. 

Tymi słowami modlitwy zwrócili się robotnicy do Matki Bożej 18 września 

1983 r. podczas I. pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Pomysłodawcą 

pielgrzymki był ks. Jerzy Popiełuszko, który zainspirowany drugą 

pielgrzymką Ojca Św. do Polski w czerwcu 1983 r. postanowił 

przyprowadzić ludzi pracy do Jasnogórskiej Pani. 
 

 

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 do 17.50; czwartek: 18.30-19.30 

 

http://www.swietyduch.pl/


„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, 
aby byli od grzechów uwolnieni”. 

(2 Księga Machabejska 12,46) 

INFORMACJE O POGRZEBIE W PARAFII 
PW. ŚWIĘTEGO DUCHA W INOWROCŁAWIU 

1. Dla osoby wierzącej jest czymś najważniejszym w życiu, aby odejść z tego świata 

w jedności z Bogiem. Dlatego w poważnej chorobie osoba wierząca lub jej 

najbliższe otoczenie powinni zadbać o spowiedź św. chorego i przyjęcie przez niego 

sakramentu chorych oraz Komunii św. Komunia św. w formie wiatyku (czyli na 

drogę do wieczności) połączona jest z papieskim odpustem zupełnym w godzinę 

śmierci. Dlatego wszystkim powinno zależeć, aby sakramenty te były przyjęte w 

odpowiednim czasie, nie na ostatnią chwilę, gdy chory jest już nieprzytomny, gdyż 

sakrament chorych przyjęty w takim stanie może pozostać bezowocny. Często osoby 

chore ostatnie momenty życia spędzają w szpitalach – w każdym szpitalu jest 

kapelan – można go poprosić, albo przekazać pielęgniarkom, że chory prosi o 

udzielenie tych sakramentów. 

2. Msza św. pogrzebowa ma miejsce w kościele pw. Świętego Ducha w 

Inowrocławiu, na Osiedlu Piastowskim, ul. Jagiellońska 22. Dzień i godzinę 

pogrzebu oraz inne sprawy formalne związane z pogrzebem załatwia firma 

pogrzebowa. 

(Zimą Msza św. może być w bocznej kaplicy, która jest ogrzewana – wejście do 

kaplicy znajduje się – patrząc na budynek kościoła – z lewej strony – kaplica jest 

oznakowana. Informacji o tym udziela firma pogrzebowa). 

3. W przypadku, gdy osoba zmarła mieszkała w innej parafii lub nawet była 

zameldowana w naszej parafii ale przez ostatnie lata mieszkała w innej parafii, 

należy dostarczyć zgodę z tamtej parafii na pogrzeb kościelny. Według przepisów 

kościelnych, liczy się miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania. 

4. Głównym celem Mszy św. pogrzebowej jest wspólna modlitwa za osobę zmarłą, 

wypraszając jej życie wieczne w niebie. Rodzinie osoby zmarłej powinno zależeć na 

wspólnej modlitwie w tej intencji, dlatego zachęcamy do prowadzenia przede Mszą 

przez kogoś z rodziny wspólnej modlitwy różańcowej. Wzory takiej modlitwy są w 

zakrystii – można podejść do zakrystii i poprosić o taki wzór. Zachęcamy do 

Różańca za osobę zmarłą nie tylko w przypadku obecności w kościele trumny z 

osobą zmarłą lub urny z prochami (w przypadku takiej obecności, stawiamy to jako 

konieczny warunek). Różaniec należy rozpocząć ok. 20 minut przed rozpoczęciem 

Mszy św. pogrzebowej. 

5. Zachęcamy do pełnego uczestniczenia we Mszy św. pogrzebowej poprzez 

przyjęcie Komunii św. w intencji osoby zmarłej. Jeśli ktoś nie jest w stanie łaski 

uświęcającej i chce skorzystać z sakramentu spowiedzi św., zachęcamy aby uczynił 

to wcześniej w swojej parafii lub przed Mszą św. pogrzebową – w tym celu nie 

można przybyć do kościoła na ostatnią chwilę. W trakcie Mszy św. pogrzebowej nie 

ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty. 

6. W przypadku współmałżonków osób zmarłych, zdarzają się czasami sytuacje, gdy 

ktoś przez wiele lat nie przystępował do sakramentów z powodu jakiejś sytuacji 

nieregularnej, np. rozwód cywilny i ponowny cywilny związek. W momencie 

śmierci jednej ze stron, znika jednak przeszkoda do przystępowania do sakramentów 

św. Jest to właściwy moment dla osoby żyjącej, w którym może wznowić swoje 

życie sakramentalne, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i 

przystąpienia na Mszy św. pogrzebowej do Komunii św. w intencji osoby zmarłej. 

Zachęcamy w takiej sytuacji do odbycia tzw. spowiedzi generalnej z całego życia 

lub przynajmniej z tego okresu, gdy ktoś nie przystępował do sakramentów. Jest 

czymś zupełnie niezrozumiałym i skandalicznym, gdy na pogrzebie osoby zmarłej, 

żyjący współmałżonek nie przystępuje do Komunii św. (chyba, że takie osoby 

uważają siebie za niewierzące – wówczas niezrozumiały jest jednak pogrzeb 

kościelny). 

7. Przed Mszą św. pogrzebową można zamawiać w zakrystii intencje mszalne za 

osobę zmarłą. Prosimy jednak o nieprzychodzenie na ostatnią chwilę. W naszej 

parafii terminy Mszy św. są dosyć odległe, dlatego jeśli ktoś jest z daleka, najlepiej 

zamówić intencję mszalną w swojej parafii i dostarczyć do zakrystii do odczytania 

kartkę z taką intencją. 

 

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

1. Serdecznie witamy w naszej parafii propagatora kultu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki - p. Mateusza Gawrońskiego, który poprzez słowo 
świadectwa przybliży nam jego Osobę i duchowe dziedzictwo. Po 
każdej Mszy św.  można obejrzeć w kościele wystawę o Męczenniku, 
a przy wyjściu nabyć komplet płyt z oryginalnym nagraniem homilii 
ks. Jerzego. 

2. Już dzisiaj przypominamy, iż od niedzieli 01 września wróci 
normalny porządek Mszy św. W niedziele Msza św. popołudniowa 
będzie o godzinie 17.00 (we wakacje jest o godzinie 19.00) oraz w 
dni powszednie będzie dodatkowa Msza św. o godzinie 17.00. Msza 
św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim nadal będzie w 
niedziele o godzinie 18.00. Od września biuro parafialne będzie 
czynne we wtorki od godziny 17.00 do 17.50, w czwartki po Mszy 
św. wieczornej od godziny 18.30 do 19.30 i w soboty od godziny 
11.00 do 12.00. 

3. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stanisławę Stępniewską, 
Krystynę Smołkę oraz Renatę Zielińską. Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie! 

 


