
Intencje Mszalne: 27. Niedziela Zwykła: 06. października 2019 r. 

Poniedziałek 

7 października 
 

NMP 

Różańcowej 
 

Jon 1,1–2,11;  

Łk 10,25-37 

8.00 † Stanisław Konopacki – od rodziny Tomczaków z Bydgoszczy 

8.00 † Kazimierz Rafalski – od syna z rodziną 

17.00 † Helena Marszałowska – od bratowej Zofii z córką Beatą 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (7) 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Wiesława Sobczak – 4. rocznica śmierci – od męża i córki z rodziną 

Wtorek 

8 października 
 

Jon 3,1-10;  

Łk 10,38-42 

8.00 † Stanisława Stępniewska – od męża i córki Anny 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (8) 

17.00 † Irena Nowak – od Ireny i Grzegorza Kałamejów 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Alojzy Kaszak – od lokatorów z ul. Jagiełły 11, III. klatka 

18.00 † Stefan Krzemionka – od rodziny Zubaniak z Brzozy 

Środa 

9 października 
 

Jon 4,1-11;  

Łk 11,1-4 

8.00 † Leokadia i Wacław Mankiewicz 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (9) 

17.00 † Roman Wiśniewski – od rodziny Pychów z Nowego Sącza 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Henryk Orczyk – od wnuka Łukasza z rodziną 

18.00 † Jan Stępień – od syna Roberta z rodziną 

Czwartek 

10 października 
 

Ml 3,13-20a;  

Łk 11,5-13 

8.00 † Grzegorz – 1. rocznica śmierci – od siostry Jadwigi z rodziną 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (10) 

17.00 † Alicja Kochmańska – od Katarzyny 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Andrzej Dziubich – 35. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

18.00 † Jadwiga i Józef Przybylińscy; † Helena i Adolf Wiśniewscy oraz zmarli z obojga stron 

Piątek 

11 października 
 

Jl 1,13-15;2,1-2;  

Łk 11,15-26 

 8.00 †Piotr Żak – od sąsiadów Krystyny i Stanisława Klamczyńskich 

17.00 † Danuta Graczyk – od męża  

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (11) 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Halina Bronka – od wnuczki Agnieszki z rodziną 

18.00 † Urszula Majer – od syna Romana z Ewą 

18.00 † Wielisława Kłos – od Jadwigi i Stanisława Paradów z rodziną 

Sobota 

12 października 
 

Jl 4,12-21;  

Łk 11,27-28 

8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (12) 

16.30 Msza św. ślubna 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Władysław Cebula – 3. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Kazimiera Wyrkowska – od wnuków z rodzinami 

18.00 
† Helena i Stefan Zwierzchowscy oraz zmarli z rodziny Zwierzchowskich i 

Rutkowskich – od syna Zenona z rodziną 

 Niedziela 

13 października 
 

28. Niedziela 

Zwykła 
 

2 Krl 5,14-17;  

2 Tm 2,8-13; 

 Łk 17,11-19 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Róży i Zdzisława z okazji 47. rocznicy ślubu 

9.30 † Ewa Janowska i † Danuta Leśniewska – od rodziny 

9.30 † Jadwiga i Stanisław Orzechowscy 

11.00 † Henryk – 20. rocznica śmierci – oraz † Petronela Jarzynowscy – od córki Anny z mężem 

11.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (13) 

12.30 

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

dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo św. Józefa oraz zdrowie dla 

Zbigniewa z okazji 50. rocznicy urodzin 

17.00 † Małgorzata Strzyżewska oraz zmarli rodzice z obojga stron 

17.45 Procesja Fatimska 

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

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! 
 

 
 

 
 

Zaproszenie Matki Bożej 
 

W dniu dzisiejszym (niedziela) wyrusza archidiecezjalna autokarowa 

pielgrzymka na Jasną Górę. Grupie blisko 1800 pielgrzymów 

towarzyszyć będzie Ksiądz Prymas. Jest to pierwszy etap nawiedzenia 

Maryi w kopii cudownego wizerunku MB Częstochowskiej w naszej 

Archidiecezji. Przedstawiciele naszej Archidiecezji zaproszą Matkę 

Bożą do nawiedzenia naszych parafii w przyszłym roku. Apel 

Jasnogórski o godzinie 21.00 będzie prowadzony przez naszą 

Archidiecezję i będzie transmitowany przez telewizję TRWAM. 

Zachęcamy wszystkich parafian, pozostających w domach, do 

włączenia się duchowo w tę modlitwę. 
 

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/
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffatimska.lublin.pl%2F%3Fp%3Dmain%26what%3D84&psig=AOvVaw2c7TUO4WLNUFVQl_NB441y&ust=1570309453398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi2sdvAg-UCFQAAAAAdAAAAABAE


Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
przed wyborami parlamentarnymi (2019) 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 
Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do 

przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, 
dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne. 

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z 
moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro 
wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza 
nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików 
w sprawach publicznych. 

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego 
kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w 
dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową 
działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. 
Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do 
każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, 
zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz 
traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę 
na integralny i solidarny rozwój naszego kraju. 

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku spraw 
doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice 
poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. 
Fundamentalne zasady etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią w 
życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem „negocjacji”. Jak to wielokrotnie 
przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, 
katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego 
związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, 
wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego 
potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W 
związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, 
starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa 
rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują 
demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, 
który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz 
ryzykowne z punktu widzenia politycznego. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od podziałów oraz napięć 
politycznych i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie 
narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym 
szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc emocji, 
które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam będzie odnosić się do siebie 
nawzajem z szacunkiem. 

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania. 
Życzę wszystkim, aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako czas 
walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i 
kierunkach jej integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę o to, aby 
stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju i pojednania”. 

+ Stanisław Gądecki 
Arcybiskup Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy 

Warszawa, 1 października 2019 roku 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
27. Niedziela Zwykła: 06. października 2019 r. 

1. Żywy Różaniec oraz pozostałe grupy modlitewne: Stowarzyszenie Wspierania Powołań 

Kapłańskich, Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Panie z diakonii domu 

Bożego z kościoła i z kaplicy zapraszamy na wspólnotowe spotkanie w dzisiejszą niedzielę 

po Mszy św. o godzinie 9.30 do Sali konferencyjnej. 

2. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej wraz z 

rodzicami zapraszamy na poświęcenia różańców jutro, w poniedziałek 7 października na 

Mszy św. o godzinie 18.00. Po Mszy św. spotkanie. 

3. Jest to również pierwszy poniedziałek miesiąca: na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy 

się modlić za zmarłych mężów i zmarłe żony polecanych przez parafian. Imiona i nazwiska 

zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać przede Mszą do koszyczka 

wystawionego pod chórem. 

4. W tym tygodniu nabożeństwa różańcowe odprawiamy w dni powszednie w kościele 

o godzinie 17.30; w dzisiejszą niedzielę o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty w 

kaplicy o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. W przyszłą 

niedzielę 13 października ostatnia w tym roku procesja fatimska połączona z Różańcem 

po Mszy św. o godzinie 17.00 (ok. godziny 17.45). Z tego powodu w przyszłą niedzielę nie 

ma odrębnego nabożeństwa różańcowego o godzinie 16.30. 

5. Spotkanie dzieci z Siostrą Dominikanką Angelą w ramach Oazy Dzieci Bożych w 

bibliotece w najbliższy czwartek od godziny 16.00 do 17.00. Zapraszamy wszystkie chętne 

dzieci. W tym roku spotkania będą jedynie raz w miesiącu w drugi czwartek miesiąca. 

6. W sobotę 12 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” po raz kolejny 

organizowana jest piesza pielgrzymka do Markowic z okazji XIX. Dnia Papieskiego. 

Początek pielgrzymki w sobotę o godzinie 8.45 w kościele Zwiastowania NMP. Zapisy na 

pielgrzymkę wyłącznie przez formularz elektroniczny do 10. października. 

 Link do formularza zgłoszeniowego: https://link.do/SZ7Zk 

7. W przyszłą niedzielę 13 października obchodzimy XIX. Dzień Papieski – po Mszach św. 

zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z tego powodu składka 

inwestycyjna zostaje przeniesiona na kolejną – trzecią niedzielę miesiąca. 

8. W przyszłą niedzielę – Dzień Papieski - przed kościołem będzie podstawiony autokar do 

poboru krwi od godziny 10.00 do 14.00. Chętni mogą oddać krew. Prosimy o posiadanie ze 

sobą dowodu osobistego i otwartość serc na tak wielki dar, jakim jest ludzkie życie.  

9. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Rezler oraz Bogumiła Ziętarę. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 

https://link.do/SZ7Zk

