
Intencje Mszalne: 23. Niedziela Zwykła: 08. września 2019 r. 

 Poniedziałek 

9 września  
 

Kol 1,24–2,3; 
 Łk 6,6-11 

8.00 
† Maria, Klemens i Bogdan Hachułowie; 

† Anna Niścioruk–Hachuła oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Małgorzata Szyperska – od siostry i siostrzenicy z Magdą 

17.00 † Mirosław Janowczyk – od Marka Dzieła z córką Katarzyną 

17.00 † Stefania Wasyk – od sąsiadów z klatki 

17.00 † Joanna Szulc i zmarli z rodziny 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Maria Jakóbiak – 1. rocznica śmierci – od synowej Małgorzaty i wnuka Macieja 

† Krystyna Smołka – od siostry z rodziną 

† Stanisław Konopacki – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

10 września 
 

Kol 2,6-15;  

Łk 6,12-19 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o światło Ducha Świętego w ciągu 

roku szkolnego dla wnucząt: Marty, Anny, Jana i Zofii 

17.00 † Roman Wiśniewski – od syna Krzysztofa z rodziną 

17.00 † Maciej Jakóbiak – 1. rocznica śmierci – od przyjaciół 

18.00 † Bogdan Drogowski – od żony z rodziną 

18.00 † Jan Dziubich – 37. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

Środa 

11 września 
 

Kol 3,1-11;  

Łk 6,20-26 

8.00 † Helena i Jan Jaszczakowie; † Genowefa Płocek i zmarli z rodziny 

17.00 † Regina Gotówka – od córki z mężem i rodziną 

17.00 † Regina Szydłowska – od sąsiadów z ul. Łokietka 15, I klatka 

18.00 † Zbigniew Jaskólski – 2. rocznica śmierci – od syna Patryka z rodziną 

18.00 † Stefan Krzemionka – od wnuczki Joanny z rodziną 

Czwartek 

12 września 
 

Kol 3,12-17;  

Łk 6,27-38 

8.00 † Leon Chwiałkowski – od syna Ireneusza z żoną 

17.00 † Marianna Jankowska–Matuszak – od rodziny Hutków i Marecików 

17.00 † Julianna Pecyna – od rodziny Pawlaków i Skoblewskich 

18.00 † Halina Wdowiak – od wnuka Łukasza 

18.00 † Helena Kondracka – od córki z mężem 

Piątek 

13 września 
 

Św. Jana 

Chryzostoma 
1 Tm 1,1-2.12-14;  

Łk 6,39-42 

 8.00 † Zbigniew i Maciej Mruczyk – od mamy; † Marian Mruczyk – od żony 

17.00 † Henryk Orczyk – od żony 

17.00 † Stefan Krzemionka – od rodziny Mochańskich z Rucewa 

18.00 † Helena Książkiewicz – od sąsiadów z ul. Krzywoustego 40, I klatka 

18.00 † Andrzej Banaszak – 22. rocznica śmierci  

18.30 Procesja Fatimska 

Sobota 

14 września 
Podwyższenie 

Krzyża Świętego 

Lb 21,4b-9;  

J 3,13-17 

8.00 † Maria i Bronisław Adamczyk  

18.00 † Stanisława Wardęga – od pracowników i szafarzy naszej parafii 

18.00 † Ewelina Pawłowska – 2. rocznica śmierci – od męża i córek z rodzinami 

18.00 † Marianna Lebioda – 4. rocznica śmierci – od męża 

 Niedziela 

15 września 
 

24. Niedziela 

Zwykła 
 

Wj 32,7-11.13-14;  

1 Tm 1,12-17;  

Łk 15,1-32 

 8.00 
† Bernard Ozorowski – 5. rocznica śmierci; 

oraz † Stefania Ozorowska – od córek z rodzinami 

9.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Longiny i Teodora Szaforzów z okazji 57. 

rocznicy ślubu 

11.00 

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

oraz opiekę Matki Bożej dla Pauliny z okazji 17. urodzin, dla Kacpra z okazji 11. 
urodzin oraz dla wszystkich wnucząt – od babci 

11.00 † Tadeusz Lech – od syna Jacka z rodziną 

12.30 † Anna i Wojciech Małek 

12.30 † Anna Ziółkowska 

17.00 † Wiktoria – 6. rocznica śmierci – i Józef Kmieć 

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 

08. września 2019 r.                      23. Niedziela Zwykła                  Nr 36/2019 (211) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

„Rodzina sanktuarium życia” 
XXXV. Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 

 

Zapraszamy na  XXXV. Ogólnopolską 

Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną 

Górę, która odbędzie się w dniach 21-22 

września 2019 r. pod hasłem „Rodzina sanktuarium życia”. Zapisy w parafii 

pw. Imienia NMP - „Ruina”. Koszt 60 zł. Wyjazd z Inowrocławia na 

główną część Uroczystości w niedzielę 22 września o godzinie 4.3o z 

parkingu przed Bazyliką; powrót wieczorem. 

Zaproszenie ks. Przemysława Drąga, 

Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin: 
„Kiedy w rodzinie przychodzi na świat dziecko wszyscy jej członkowie są blisko, aby 

ucieszyć się darem życia. W oczach dziadków, rodziców, rodzeństwa dziecko odkrywa nowy 

świat. Życie jest najcenniejszym darem, który otrzymujemy od Boga. Życie jest wartością, 

którą wszyscy powinniśmy chronić i sprawić, aby każda osoba mogła czuć się bezpiecznie. 

Podczas XXXV. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, która odbędzie się w 

dniach 21-22 września, chcemy odkrywać, że życie jest piękne, że rodzina jest wartością 

niepodważalną, a dziecko ma prawo urodzić się w małżeństwie, które otoczy je miłością. 

Będziemy modlić się w intencji wszystkich małżeństw i rodzin, prosząc, aby stawały się 

prawdziwym sanktuarium życia – miejscem, gdzie dziecko jest przyjmowane z radością, 

miejscem gdzie każdy czuje się bezpiecznie i jest kochany. 

Pragniemy modlić się także w intencji tych małżeństw, które z różnych powodów utraciły 

swoje dziecko. Będziemy powierzali ich ból opiece Matki Pięknej Miłości, prosząc aby 

wzięła ich w swoją opiekę. 

Zapraszamy rodziny z dziećmi, małżeństwa, osoby zaangażowane w duszpasterstwo 

rodzin i wszystkich, którym sprawy małżeństwa, rodziny i ochrony życia są bliskie. 

 
 

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, 17.00 i 18.00. 
BIURO PARAFIALNE: 

wtorek: 17.00 do 17.50; czwartek: 18.30-19.30; sobota: 11.00-12.00. 

 

http://www.swietyduch.pl/


Zaproszenia na Uroczystości odpustowe 

Parafia Imienia NMP w Inowrocławiu ("Ruina") 

zaprasza do świętowania Imienin Madonny 

Uśmiechniętej Królowej Nadziei. 12 września w 

czwartek, w Bazylice, całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. O godzinie 18.00 Msza św. 

odpustowa, której przewodniczył będzie Ks. Bp Bogdan 

Wojtuś. W niedzielę 15 września na parkingu przed 

Bazyliką od godziny 14.00 festyn rodzinny. Informacje 

na stronie internetowej: imienia.pl 
 

W sobotę 14 września Święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego - doroczny odpust w kościele 

Świętego Krzyża. 

Msza Św. odpustowa o godzinie 18.00. 

Ojcowie Franciszkanie serdecznie zapraszają. 
 

Zaproszenia na wyjazdy 

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14. września 

organizowany jest wyjazd do Włocławka w ramach 

modlitwy Polska pod Krzyżem. Zapisy do dnia 09. września 

w biurze parafialnym parafii Zwiastowania NMP od godz. 

9.00 do 12.00. Koszt 35 zł. Wyjazd w sobotę 14. września o 

godz. 9.00 z parkingu przy Bazylice, powrót 15. września 

około godz. 9.00. 

Młodzież z naszej parafii zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie 

Młodych z okazji święta Św. Stanisława Kostki, które odbędzie 

się w sobotę 21 września we Wrześni. Wyjazd o godzinie 10.00 

sprzed kościoła; powrót około godziny 21.30. W programie m.in.: 

spotkania z gośćmi, świadectwa, koncert Siewców Lednicy i 

Eucharystia. Zapisy wyłącznie przez formularz elektroniczny do 

18 września do południa (link do zapisów: 

https://link.do/gQQap). Koszt wyjazdu: 25 zł. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i 

zaproszeniem skierowanym przez Księdza Prymasa, w 

dniu 06. października organizujemy autokarową 

Archidiecezjalną Pielgrzymkę na Jasną Górę. Celem 

pielgrzymowania będzie zaproszenie Matki Bożej do 

nawiedzenia naszej Archidiecezji w znaku Kopii 

Cudownego Obrazu. Wyjazd  w niedzielę 06. października o godzinie 14.oo, 

powrót w poniedziałek do godziny 7.oo. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy w wpłatą 

przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym do 25 września. 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
23. Niedziela Zwykła: 08. września 2019 r. 

1. Ofiary z tacy z dzisiejszej niedzieli przeznaczone są na inwestycje 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

2. Poświęcenie tornistrów dzieci z klas I. jest w dzisiejszą niedzielę 08. 

września na Mszy św. o godzinie 11.00. Serdecznie wszystkie dzieci 

zapraszamy.  

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

4. Spotkanie popielgrzymkowe Grupy Niebieskiej dzisiaj (niedziela) o 

godzinie 15.30 w Sali konferencyjnej; Msza święta na zakończenie o 

godzinie 17.00. 

5. „Teologia przy kawie” w piątek o godzinie 19.00 na plebanii. Młodzież 

serdecznie zapraszamy. 

6. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. Jest także 

dwumiesięcznik Misyjne Drogi. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Stefanię Stolarską, Stanisława 

Konopackiego, Krzysztofa Borowskiego, Piotra Żaka, Zbigniewa 

Sobczaka oraz Bogdana Okoniewskiego. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie! 

 

 

 

 

 

 

 
 

W piątek - z racji 13. dnia miesiąca - po Mszy św. 

o godzinie 18.00 procesja fatimska. 

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. 

 


