
Intencje Mszalne: 21. Niedziela Zwykła: 25. sierpnia 2019 r. 
 Poniedziałek 

26 sierpnia  

NMP 

Częstochowskiej 

Prz 8,22-35; 

 Ga 4,4-7; 
J 2,1-11 

8.00 † Teresa, Bronisław i Kazimierz Dulni 

8.00 
† Stanisława Stępniewska – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak; 
† Renata Zielińska – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

18.00 † Monika Szyperska – od córki i syna z rodzinami 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Jan Burdacki – od Zakładu Pogrzebowego „Credo”; 

† Piotr Swat – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

27 sierpnia 
 

Św. Moniki 
 

 1 Tes 2,1-8; 
 Mt 23,23-26 

8.00 † Maria Świderska – 38. rocznica śmierci 

18.00 Wolna intencja – dla chętnych 

18.00 † Aldona Szafrańska – od córek 

18.00 † Henryk Tański – od żony Henryki z dziećmi 

18.00 † Jan Burdacki – od sąsiadów z ul. Łokietka 10, II. klatka 

Środa 

28 sierpnia 
 

Św. Augustyna  
 

1 Tes 2,9-13;  
Mt 23,27-32 

8.00 † Barbara Chwalik – od brata Czesława 

18.00 † Stanisława Stępniewska – od koleżanki Ewy z rodziną 

18.00 † Kazimierz Rafalski – od żony 

18.00 † Stefania Wasyk – od syna Sławomira z rodziną 

18.00 † Halina Bronka – od syna z rodziną 

Czwartek 

29 sierpnia 
 

Męczeństwo 

Św. Jana 

Chrzciciela 
 

Jr 1,17-19;  

Mk 6,17-29 

8.00 † Jadwiga Mosakowska – od chrześniaczki Ewy z Krzysztofem i mamą 

 Wolna intencja – dla chętnych 

18.00 † Mirosława Połasko – od Macieja z rodziną 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

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

18.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i Macieja z okazji 25. 

rocznicy ślubu 

Piątek 

30 sierpnia 
 

1 Tes 4,1-8;  

Mt 25,1-13 

 8.00 † Zygmunt, Bronisław i zmarli z rodziny Borowiak 

18.00 † Stanisława Stępniewska – od koleżanek córki z Odnowy w Duchu Świętym 

18.00 † Helena Wiśniewska – od rodziny Majewskich  

18.00 † Stefania Wasyk – od córki Jolanty z rodziną  

18.00 † Ireneusz Kicki – od mamy 

Sobota 

31 sierpnia 
 

1 Tes 4,9-11; 
 Mt 25,14-30 

8.00 

Z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie oraz pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dla Krystyny i Marcina 

16.30 Msza św. ślubna 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jowity z okazji 15. rocznicy urodzin  

18.00 
† Krystyna Hankiewicz – 2. rocznica śmierci; 

† Katarzyna Hankiewicz – 7. rocznica śmierci 

18.00 † Marta i Bolesław Gil oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Stefan Proch i zmarli z rodziny 

 Niedziela 

1 września 
 

22. Niedziela 

Zwykła 
 

Syr 3,17-18.20.28-29;  

Hbr 12,18-19.22-24a; 

 Łk 14,1.7-14 

 8.00 
† Cecylia Bierła – 48. rocznica śmierci; † Franciszek, Zygmunt i Edmund 

Bierła oraz zmarli z rodzin Bierłów i Bernackich 

9.30 † Jan, Teresa i Barbara Ziółkowscy 

9.30 † Zbigniew – 1. rocznica śmierci; † Aniela i Józef Grum 

9.30 † Ryszard Śmiejek – od córki Karoliny z rodziną 

11.00 † Wojciech Olubiński – od lokatorów z ul. Lipowej 71, I. i II. klatka 

12.30 † Teresa Różańska – od rodziny Kotlarzów z Wrocławia 

17.00 † Teodor – 27. rocznica śmierci oraz † Anastazja Szałkiewiczowie 

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

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

Matki Bożej Częstochowskiej: 26. sierpnia 

Archidiecezja gnieźnieńska przygotowuje się do 

przyszłorocznego nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej 

w kopii cudownego Obrazu. Poprzednia taka peregrynacja 

miała miejsce ponad 40 lat temu. 

Matka Boża przybędzie do nas z archidiecezji 

poznańskiej, gdzie obecnie trwa peregrynacja. Uroczyste 

powitanie Wizerunku odbędzie się 3 października 2020 

roku w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Choć termin 

wydaje się dość odległy to przygotowania już się rozpoczęły. W dniach 6-7 

października 2019, odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka do 

Częstochowy, jest bowiem dobrą tradycją, aby diecezja, która przygotowuje 

się do nawiedzenia, wcześniej Matkę Bożą do siebie zaprosiła. W kalendarzu 

na ten rok jest także inauguracja 9-miesięcznej nowenny, która w grudniu 

rozpocznie przygotowania w wymiarze parafialnym. Potrwa ona do września 

2020 roku i zakończy się krótko przed przybyciem Wizerunku do naszej 

archidiecezji. W ramach parafialnego oczekiwania we wspólnotach odbędą 

się też  rekolekcje lub misje święte bezpośrednio przed przybyciem Obrazu. 

W każdej ze wspólnot będzie on gościć jeden dzień. Peregrynacja zakończy 

się pod koniec sierpnia 2021 roku w katedrze gnieźnieńskiej. W czasie 

pobytu w naszej archidiecezji Obraz nawiedzi również klasztory, seminarium 

duchowne, domy pomocy społecznej, Dom Księży Seniorów i inne miejsca i 

placówki, do których zostanie zaproszony.  
 

 

MSZE ŚWIĘTE: Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

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/


 

OD PONIEDZIAŁKU, PO WAKACYJNEJ PRZERWIE, 
WZNAWIA PRACĘ NASZE PARAFIALNE PRZEDSZKOLE „DUSZEK”. 

JEST JESZCZE KILKA MIEJSC WOLNYCH! 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PRZEDSZKOLA 

CODZIENNIE OD GODZINY 7.00 DO 15.00. 

(ul. Jagiellońska 22 - wejście do przedszkola od ul. ks. Ziarniaka) 

tel. 662 933 296 

https://pl-pl.facebook.com/przedszkoleduszek/ 

Godziny otwarcia: 07:00 - 16:00 
 

Nasza parafia od prawie 10 lat prowadzi Niepubliczne Przedszkole 

„Duszek”. Jest to niewielkie przedszkole, przez to niewiele osób wie, że ono 

istnieje. Znajduje się w budynku kościelnym; wejście do niego znajduje się 

od ul. ks. Ziarniaka. Dzieci uczęszczające do tego przedszkola podzielone są 

na dwie niewielkie grupy. W tej chwili każda grupa liczy ok. 15 dzieci. Jest 

to bardzo komfortowa i ekskluzywna sytuacja zarówno dla dzieci jak i dla 

wychowawców, którzy mogą zapewnić właściwą opiekę nad dziećmi. Opłaty 

dotyczą jedynie wyżywienia oraz dodatkowych zajęć, przez to są jedne z 

najniższych w Inowrocławiu, gdyż parafia nie nastawia się na jakikolwiek 

zysk z prowadzenia tego przedszkola. 

W przedszkolu realizowany jest zwykły, normalny proces wychowawczy i 

edukacyjny, jak w każdym innym przedszkolu. W starszej grupie realizowany 

jest program przygotowania dzieci do podjęcia edukacji szkolnej, tzw. 

program „0”. 

Więcej informacji na przedszkolnym facebooku – link powyżej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przedszkola codziennie od 

poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00 w samym przedszkolu. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
21. Niedziela Zwykła: 25. sierpnia 2019 r. 

1. Od przyszłej niedzieli 01 września wraca normalny porządek 
Mszy św. W niedziele Msze św. będą o godzinie: 8.00, 9.30, 
11.00, 12.30 i 17.00; w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku o godzinie: 8.00, 17.00 i 18.00; w soboty o godzinie 8.00 
i 18.00. Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim 
będzie w niedziele o godzinie 18.00 w kaplicy. Na niedzielne Msze 
św. o godzinie 11.00 zapraszamy rodziców z dziećmi, szczególnie z 
dziećmi z klas III, przygotowującymi się do I. Komunii Świętej. 

2. Od przyszłego tygodnia 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. W tym tygodniu biuro będzie czynne jeszcze 
według porządku wakacyjnego, tzn. we wtorek od 17.00 do 17.50 i 
w czwartek od 18.30 do 19.30. 

3. Obowiązkowe spotkanie dla rodziców dzieci, które w 
przyszłym roku przystąpią do pierwszej spowiedzi i pierwszej 
Komunii św. w środę 4 września o godzinie 19.00 w kościele. 

4. Obowiązkowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 
z klas VIII. oraz ich rodziców w czwartek 5 września o godzinie 
19.00 w kościele. 

5. Ks. Robert Nurski, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Powołań 
Kapłańskich A.G. zaprasza każdego chętnego na dzień skupienia i 
modlitwę za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. Dzień 
skupienia będzie w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w sobotę 
28. września 2019 r. Zapisy przyjmuje ks. kan. Paweł Kowalski w 
kościele Chrystusa Miłosiernego po każdej Mszy Św. Koszt wyjazdu 
20 zł. 

6. W naszej parafii pozostała jeszcze wystawa o bł. ks. Jerzym 
Popiełuszko. Można ją obejrzeć pod chórem. Jeśli ktoś chce złożyć 
ofiarę dla organizatorów tej wystawy na pokrycie kosztów jej 
funkcjonowania, może to zrobić do koszyczka wystawionego przy 
tej wystawie. W zakrystii mamy jeszcze kilka kompletów płyt z 
oryginalnym nagraniem homilii ks. Jerzego – cena kompletu za 4 
płyty 60,00 zł.  


