
Intencje Mszalne: 25. Niedziela Zwykła: 22. września 2019 r. 

Poniedziałek 

23 września  
 

Św. Pio z 

Pietrelciny  
 

Ezd 1,1-6;  

Łk 8,16-18 

8.00 W intencji Bogu wiadomej 

8.00 † Zbigniew Sobczak – od Wandy i Czesława Paczkowskich 

17.00 † Bogumił Ławniczak – od syna Marka z rodziną 

17.00 † Marianna Jankowska–Matuszak – od pracowników przychodni Ars Medica 

18.00 
 

Msza św. 

zbiorowa 

† Krystyna Smołka – od siostrzenicy z rodziną 

† Cecylia Tomkiewicz – od siostry Janiny z rodziną 

† Petronela Jarzynowska; † Janina Wollnik  – od Zakładu Pogrzebowego P. 

Matuszak 

† Barbara Lewandowska – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

24 września 
 

Ezd 6,7-
8.12b.14-20; 

Łk 8,19-21 

8.00 † Janina Wiącek – od Danieli Łapińskiej 

17.00 † Dawid Wesołowski – 5. rocznica śmierci – od mamy z rodziną 

17.00 † Stefan Krzemionka – od Lidii z rodziną 

18.00 
† Michał Szustka; † Czesław Jóźwiak oraz zmarli z rodziny Jóźwiaków i 

Borowiaków 

18.00 † Stefan Cichocki – od rodziny Bartoszaków z Inowrocławia 

Środa 

25 września 
 

Ezd 9,5-9;  

Łk 9,1-6 

8.00 † Genowefa Kałkowska – od Barbary 

17.00 † Alojzy Kaszak – od żony i synów z rodzinami 

17.00 † Stefan Krzemionka – od Wiesławy Krzemionki  

18.00 † Sławomir Olszanowski – 3. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

18.00 † Roman Wiśniewski – od rodziny z Łososiny Górnej 

Czwartek 

26 września 
 

Ag 1,1-8;  

Łk 9,7-9 

8.00 Zmarli z rodziny Kowalskich 

17.00 † Urszula Majer – od syna Włodka z żoną 

17.00 † Józef Depta – od zony i córki z rodziną 

18.00 † Anna Perlikowska – od Lilki i wnuczki Ani z dziećmi 

18.00 † Zygfryd Frankowski – od syna Grzegorza z rodziną 

Piątek 

27 września 
 

Św. Wincentego 

à Paulo  
 

Ag 1,15b–2,9;  
Łk 9,18-22 

 8.00 † Adam Gładysz – od lokatorów z ul. Lipowej 53, II klatka 

17.00 † Helena Wiśniewska – od siostrzenicy Joanny z rodziną 

17.00 † Zenon Wróblewski – od żony i dzieci z rodzinami 

17.00 † Zbigniew Murlik – od żony z rodziną 

18.00 † Marianna Jankowska–Matuszak – od Magdaleny Hus 

18.00 † Bogumił Ławniczak – od syna Włodzimierza 

Sobota 

28 września 
 

Św. Wacława  
 

Za 2,5-9.14-15a; 

 Łk 9,43b-45 

8.00 † Janina Wiącek – od wnuczki Emilii z rodziną 

16.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Roman Stefański – 2. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii i Jerzego z okazji 40. rocznicy ślubu 

18.00 † Maria i Kazimierz Czerwińscy; † Zdzisława i Alojzy Grzewińscy 

 Niedziela 

29 września 
 

26. Niedziela 

Zwykła 
 

Am 6,1a.4-7;  

1 Tm 6,11-16;  
Łk 16,19-31 

 8.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Jadwigi i Kazimierza Kośmiccy z okazji 60. 

rocznicy ślubu – od dzieci z rodzinami 

9.30 † Czesław Walczak – 5. rocznicy śmierci – od żony 

9.30 † Stanisława Wardęga – od ks. proboszcz i ks. wikariuszy 

11.00 † Tadeusz Lech – od żony i szwagierki Barbary 

12.30 † Adam Miszczyk – 1. rocznica śmierci – od rodziców i rodzeństwa z rodzinami 

12.30 

† Maria Wesołowska - 1. rocznica śmieci; 

† Henryk Wesołowski – 12. rocznica śmierci – od córki z mężem i wnuczkami z 
rodzinami 

17.00 † Edward Kolpak – od siostry Ewy z synami 

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 

22. września 2019 r.           25. Niedziela Zwykła           Nr 38/2019 (213) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 
 

 
 

Koronka do Bożego Miłosierdzia 
na ulicach miast świata 

sobota 28. września 2019 r., godzina 15.00 
 

W najbliższą sobotę 28 września o godzinie 15.00 po raz 

dwunasty - a w Inowrocławiu po raz drugi - Organizatorzy 

zapraszają na Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast 

świata. W ubiegłym roku Koronką do Bożego Miłosierdzia 

modlono się w ponad 500 miastach w Polsce i na całym świecie. 

Każdy kraj ma swoje szczególne intencje modlitewne. W tym 

roku w Polsce będziemy się modlili za kapłanów, o jedność w 

Kościele oraz za Ojczyznę i nią rządzących. W naszym mieście 

modlić się będziemy: 

 - na ul. Laubitza przy pomniku Św. Wojciecha, 

 - na ul. Staszica przy kościele Św. Mikołaja, 

 - na ul. Kopernika przy Krzyżu Tysiąclecia, 

 - na ul. Kościuszki przy kościele Św. Krzyża. 

Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy! 
 
 

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/


Organizatorzy akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia 

na ulicach miast świata o sobie 
(Organizatorzy tej akcji skupiają się przy kościele OO. Jezuitów w Łodzi. 

Po raz pierwszy akcja Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata 
miała miejsce w 2008 r.) 

Jesteśmy mali, niepozorni, nic nie znaczący w ogromie świata.  

Niewiele możemy, nie mamy pieniędzy ani żadnych specjalnych narzędzi do 

działania. Jest nas garstka, można by policzyć na palcach jednej ręki.  

Od ponad dziesięciu lat nieudolnie próbujemy powiedzieć światu, że jest taka 

prosta modlitwa, która może go zmienić. 

Próbujemy na miarę naszej słabości mówić i pisać, że Pan Jezus zostawił św. 

Faustynie do przekazania Orędzie o Jego miłosierdziu dla świata. 

Próbujemy, próbujemy, próbujemy…  

Co roku przed 28 września, 

czyli przed „Koronką do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” 

wysyłamy setki e-maili i modlimy się, by ktoś zechciał to odczytać. 

W ten sposób wiele miast w Polsce i na świecie włączyło się w tę cudowną, 

krótką i pełną życia modlitwę. 

Bóg widzi naszą nędzę, więc pozostańmy na tym, czego On dokonuje. Jeżeli 

coś się udaje, to tylko dzięki Jego łasce. 

————————– 

Odpowiadamy na Apel Ojca Świętego Jana Pawła II: 

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! 

Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić 

wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, 

gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, 

która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. 

Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej 

miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość 

każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka 

niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. 

Dlatego w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia 

świata Bożemu Miłosierdziu. 

Czynię to z gorącym pragnieniem, aby Orędzie o Miłosiernej Miłości Boga, 

które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem 

Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich 

serca nadzieją. 

(…) Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, 

że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego 

przyjście” (por. Dzienniczek, 1732). 

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień 

Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek 

szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy Bracia i Siostry (…) 

Bądźcie świadkami Miłosierdzia. 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
25. Niedziela Zwykła: 22. września 2019 r. 

1. W piątek (27 września) w godzinach od 18.00 do 21.00 i w sobotę (28 

września) w godzinach od 9.00 do 18.00 odbywać się będą w kaplicy i w sali 

konferencyjnej rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII. SP. 

Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji kandydatów i 

prowadzących rekolekcje. Ze względu na zaangażowanie młodzieży w 

prowadzenie rekolekcji, nie będzie w najbliższy piątek na plebanii spotkania 

„Teologia przy kawie”. W przyszłą niedzielę 29 września podczas Mszy św. 

o godzinie 9.30 nastąpi oficjalne włączenie uczestników powyższych 

rekolekcji do grona kandydatów do bierzmowania. Na tę Mszę zapraszamy 

szczególnie rodziny kandydatów. 

2. Z powodu Dnia Skupienia młodzieży Msze św. w piątek o godzinie 

17.00 i 18.00 będą w kościele a nie w kaplicy. 

3. Dzieci, które w ubiegłym roku uczestniczyły w spotkaniach Oazy 

Dzieci Bożych z Siostrą Angelą - Dominikanką oraz te, które chciałyby 

uczestniczyć w takich spotkaniach w tym roku, zapraszamy na spotkanie w 

czwartek 03. października o godzinie 16.00 do biblioteki parafialnej 

(wejście znajduje się od strony wejścia do kaplicy). 

4. Członków Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich 

zapraszamy na spotkanie do Sali Konferencyjnej w przyszłą niedzielę 29 

września po Mszy św. o godzinie 9.30. 

5. W dalszym ciągu zapraszamy na Autokarową Archidiecezjalną 

Pielgrzymkę na Jasną Górę w niedzielę 06. października. Wyjazd  o godzinie 

14.oo, powrót w poniedziałek do godziny 7.oo. Zapisy w wpłatą 

przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym do środy 25 września. 

6. Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim od ubiegłej 

niedzieli jest o godzinie 17.00. 

7. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. 

8. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Teresę Stępniak, Barbarę 

Lewandowską, Petronelę Jarzynowską, Janinę Wollnik, Jarosława 

Przekwasa oraz Zygmunta Norberczaka. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 


