
Intencje Mszalne: 24. Niedziela Zwykła: 15. września 2019 r. 

 Poniedziałek 

16 września  
 

Św. Korneliusza 

i Cypriana  
 

1 Tm 2,1-8;  

Łk 7,1-10 

8.00 † Marta Nikodemska – 1. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

17.00 † Helena Marszałowska – od szwagra Adama z rodziną 

17.00 † Marianna Jankowska–Matuszak – od Alicji i Eugeniusza Wojtasików z rodziną 

17.00 † Kazimiera Kolczyńska – 1. rocznica śmierci 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Cecylia Tomkiewicz – od siostry Reginy z dziećmi 

† Zbigniew Sobczak – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

† Bogdan Okoniewski; † Elżbieta Ostafi; † Maria Świtalska – od Zakładu 

Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

17 września 
 

1 Tm 3,1-13;  

Łk 7,11-17 

8.00 † Andrzej Zadka – od Andrzeja i Bartłomieja Gapińskich 

17.00 † Halina Wdowiak – od SWPK 

17.00 † Krystian Zawada – od mamy, rodzeństwa oraz babci 

18.00 † Halina Wdowiak – od syna Michała z żoną i córką 

18.00 † Stefan Krzemionka – od Teresy Krzemionki i Roberta z rodziną 

Środa 

18 września 
 

Św. Stanisława 

Kostki 
  

Mdr 4,7-15;  

Łk 2,41-52 

8.00 † Janina Więcek – od syna Waldemara z żoną 

17.00 † Marianna Jankowska–Matuszak – od sąsiadów z ul. Kątnej 

17.00 † Stefan Krzemionka – od siostry Ireny z rodziną 

18.00 † Alina Czaplicka – 3. rocznica śmierci – od dzieci z rodzinami 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
oraz opiekę Matki Bożej dla Anny i Rafała z okazji 20. rocznicy ślubu 

Czwartek 

19 września 
 

1 Tm 4,12-16;  
Łk 7,36-50 

8.00 † Leon Chwiałkowski – od wnuczek 

17.00 † Jan Burdacki – od żony 

17.00 † Zofia i Walerian Dudek 

18.00 † Genowefa Jarecka – od sąsiadów z ul. Cegielnej 20 

18.00 † Roman Wiśniewski – od Ireny Kawka z rodziną 

Piątek 

20 września 
 

Św. Andrzeja Kim 

Taegon, Św. Pawła 

Chong Hasang 

i Towarzyszy  
 

1 Tm 6,2c-12;  
Łk 8,1-3 

 8.00 † Jan Serek – 4. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

15.30 Msza św. ślubna 

17.00 † Franciszka, Stefan, Stanisława i Tadeusz Kłos 

17.00 † Helena Kondracka – od wnuczek Agnieszki i Beaty z rodzinami 

18.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Teresy i Bogdana Jagaciaków  z okazji 61. 

rocznicy ślubu 

Sobota 

21 września 
 

Św. Mateusza  
 

Ef 4,1-7.11-13;  

Mt 9,9-13 

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

oraz opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z okazji 18. rocznicy urodzin 

16.00 Ślub 

17.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Leszek Nowakowski – 1. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

18.00 † Maria i Feliks Adamkiewicz; † Stanisława i Czesław Barczak 

18.00 † Tadeusz Burzyński – 4. rocznica śmierci – od Piotra z rodziną 

 Niedziela 

22 września 
 

25. Niedziela 

Zwykła 
 

Am 8,4-7;  

1 Tm 2,1-8;  
Łk 16,1-13 

 8.00 † Helena Boguszyńska – od babci Urszuli z rodziną 

9.30 † Józef Dziadurski – 14. rocznica śmierci – od córki i syna z rodzinami 

11.00 † Helena Wiśniewska – od rodziny Marcinkowskich 

11.00 † Tomasz Karczewski – 3. rocznica śmierci 

12.30 
† Władysław Spasiński – 29. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Spasińskich 

i Eljaszów – od córki Marii z rodziną 

12.30 † Wojciech Kaliski oraz zmarli z rodziny 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Mateusza z okazji 18. rocznicy urodzin  

17.00 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 

15. września 2019 r.                      24. Niedziela Zwykła                  Nr 37/2019 (212) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 
 

Peregrynacja Kopii 
Cudownego Obrazu 

Pielgrzymka na Jasną Górę 
 

Zapraszamy na Autokarową Archidiecezjalną Pielgrzymkę na 
Jasną Górę w dniu 06. października. Celem pielgrzymowania jest 
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. 

Program Pielgrzymki - Niedziela 06. października 2019 r.: 
Godz. 14.00 - Wyjazd 
Godz. 19.00 – Konferencja 
Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski  
Od godz. 21.30 do 23.30 – czuwanie prowadzone przez naszą 

Archidiecezję 
Godz. 24.00 – uroczysta Msza Święta 
Ok. godz. 1.30 – Zakończenie czuwania, wyjazd w drogę powrotną. 

Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej: 

- Rozpoczęcie Nawiedzenia: 3/4 października (sobota/niedziela) 2020 r. – 

parafia Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. 

- Nawiedzenie w naszej parafii: 20/21 października (środa/czwartek) 

2020 r. 
 

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

17.00: 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/


 

Młodzież z naszej parafii zapraszamy na 

Diecezjalne Spotkanie Młodych 

z okazji Święta Św. Stanisława Kostki 

w sobotę 21 września we Wrześni. 

Wyjazd o godzinie 10.00 sprzed naszego 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. 

Św. Stanisław Kostka urodził się w grudniu 1550 r. w Rostkowie na 

Mazowszu. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha 

w Przasnyszu. Stanisław od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej 

atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: „Rodzice 

postępowali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. 

Wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu, wszystkich 

czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani”. 

Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u 

miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił 

się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. W 

czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z bratem 

Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał 

w internacie prowadzony przez Ojców Jezuitów.  

Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością 

i umiarkowaniem. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał 

w kościele lub kaplicy na adorację. 

Odznaczał się też szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, 

mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór 

zakonny. 

Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do 

zakonu, zdecydował się na ucieczkę. Udał się najpierw do Augsburga, 

a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że może będzie przyjęty przez 

prowincjała Jezuitów w Niemczech, Piotra Kanizjusza. Piotr Kanizjusz, 

późniejszy święty, przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu radę: 

„jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego generała Jezuitów do Rzymu”. 

Wystawił też Stanisławowi wyjątkową opinię, pisząc: „Spodziewam się po 

nim rzeczy przedziwnych”. 

Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży do Rzymu Stanisław napisał 

list do rodziców wyjaśniając swoje postępowanie. Do Rzymu przybył 25 

października 1567 r. Generał Jezuitów, Franciszek Borgiasz, późniejszy 

święty, zadecydował o przyjęciu Stanisława do nowicjatu wbrew woli 

rodziców. W nowicjacie, jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem 

zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. W dniu 

św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. zachorował i wówczas prosił Matkę 

Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego zdrowia 

gwałtownie się pogorszył, poprosił więc o spowiedź, przyjął Komunię św. 

i Sakrament Chorych. Niespełna osiemnastoletnie jego życie dobiegało 

końca. Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i obrazkiem 

Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął 

cicho i spokojnie. Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, 

a świętym w roku 1726. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
24. Niedziela Zwykła: 15. września 2019 r. 

1. Zapraszamy na XXXV. Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną 
Górę w przyszłą niedzielę 22 września. Zapisy w parafii pw. Imienia 
NMP - „Ruina”. 

2. UWAGA! Od tej niedzieli ulega zmianie godzina Mszy św. w rycie 
greckokatolickim, w języku ukraińskim. Od tej niedzieli Msza św. 
będzie zawsze w kaplicy o godzinie 17.00. 

3. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych, którzy nie zapisali się 
jeszcze na indywidualne spotkanie, zapraszamy po Mszach św. do 
zakrystii. 

4. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Elżbietę Ostafi oraz Marię 
Świtalską. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


