
Intencje Mszalne: 29. Niedziela Zwykła: 20. października 2019 r. 

Poniedziałek 

21 października 
 

Rz 4,20-25;  

Łk 12,13-21 

8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (21) 

17.00 † Kazimierz Rafalski – od córki z rodziną 

17.00 † Helena Marszałowska – od wnuków Jagody i Filipa 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Urszuli 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Jerzy Małowiejski – 1. rocznica śmierci – od żony 

† Bronisława i Władysław Woźniakowie; † Ryszard Kaczmarek 

† Władysława Goska; † Władysław Kwiatkowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

22 października 

Św. Jana Pawła II 

Rz 5,12.15b.17-

19. 20b-21; 

 Łk 12,35-38 

8.00 † Marianna, Maria i Stanisław Ejdysowie 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (22) 

17.00 † Roman Wiśniewski – od chrześniaczki Beaty z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Henryk Orczyk – od rodziny Filipkowskich 

18.00 † Marzenna Boda – od sąsiadów z ul. Łokietka 6, III. klatka 

Środa 

23 października 
 

Rz 6,12-18;  

Łk 12,39-48 

8.00 † Kazimierz Gemziak – od rodziny Wojtyniaków 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (23) 

17.00 † Zygfryd Frankowski – od rodziny Szudzichowskich 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Roman Szczepański – od syna Krzysztofa z żoną i rodziną 

18.00 † Marzenna Boda – od rodziców Wandy i Czesława 

Czwartek 

24 października 
 

Rz 6,19-23;  

Łk 12,49-53 

8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (24) 

17.00 † Roman Wiśniewski – od Ani i Mariusza 

17.00 † Andrzej Ligocki – 8. rocznica śmierci 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Edmund Jakubowski – 3. rocznica śmierci – od żony 

18.00 † Jan Stępień – od Krystyny Zielińskiej 

Piątek 

25 października 
 

Przeniesienie 

Relikwii Św. 

Wojciecha 
 

Rz 7,18-25a;  

Łk 12,54-59 

 8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (25) 

17.00 † Marian i Wiktoria Weberowie 

17.00 † Danuta Graczyk – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Edmund Bierła – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

18.00 

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

Matki Bożej oraz zdrowie dla Teresy i Kazimierza z okazji 50. rocznicy ślubu; 

oraz † Helena i Hieronim, Grzegorz, Karol, Wanda i Jerzy 

Sobota 

26 października 
 

Rz 8,1-11; 

 Łk 13,1-9 

8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (26) 

16.00 Msza św. ślubna 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Jerzy Frelich – 11. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami; † Kazimiera Frelich  

18.00 † Leon i Marta Lewandowscy – od córek 

18.00 † Zbigniew Pniewski – od sąsiadów Wojciecha, Aleksandry, Magdaleny i Piotra 

 Niedziela 

27 października 
 

30. Niedziela 

Zwykła 
 

Syr 35,12-14.16-18;  

2 Tm 4,6-9.16-18;  

Łk 18,9-14 

 8.00 † Edmund Kajling – 9. rocznica śmierci – od żony; oraz zmarli rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny  

8.00 † Tomasz Błażejewski – od rodziców 

9.30 † Irena i Tadeusz Sak – od syna Romana z rodziną 

9.30 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (27) 

11.00 † Helena – 13. rocznica śmierci; † Stanisław – 8. rocznica śmierci – Wudarkowie – od córki Teresy 

12.30 † Marek, Julian i Barbara Czubowie – od córki z rodziną 

12.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla Marii i Zbigniewa Nowaków z okazji 50. rocznicy ślubu 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Stanisław i Czesława Wiśniewscy; † Marta i Kazimierz Oźminowie 

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 

20. października 2019 r.  29. Niedziela Zwykła         Nr 42/2019 (217) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

RADOŚĆ MIŁOŚCI 
List pasterski arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego,  

prymasa Polski  do wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej  

z okazji V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji w Gnieźnie 
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! 

Dom, który na kartach Pisma świętego jest symbolem bezpieczeństwa, 

stabilizacji oraz pokoju jest obrazem narodu i rodziny. Obraz ten jest ciągłym 
wezwaniem do chrześcijańskiego nawrócenia oraz podejmowania refleksji nad 

kondycją rodziny we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. 

Miejsce i zadanie rodziny we współczesnym świecie 

Rodzina stanowiąca podstawową komórkę społeczeństwa, w której człowiek 

uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych, poznaje prawdy 

wiary i moc modlitwy odmawianej wspólnie z rodzicami i dziadkami, czerpie z 

doświadczenia, tradycji i mądrości minionych pokoleń, taka rodzina przechodzi dziś 
głęboki kulturowy kryzys. Kruchość więzi rodzinnych, postrzeganie małżeństwa 

jako uczuciowej gratyfikacji, nadmierne tempo życia, dominacja nowych 

technologii, wszechobecna kultura tymczasowości i wynikający z niej brak 
wierności podjętym zobowiązaniom są wezwaniem dla Kościoła. Kościół bowiem – 

pisał święty Jan Paweł II - świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z 

najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc 
tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; 

tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy. (por. FC 1).  

Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Jest więc 

uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do głębokiego doświadczenia wiary, 
urzeczywistniania wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego 

współdziałania rodziców w wychowywaniu dzieci. Jest naturalną społecznością, w 

której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i przekazywania 
życia oraz wspólnotą, w której od dzieciństwa można się nauczyć wartości 

moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności (por. KKK 2205-2207). W 

ten sposób rodzina staje się uprzywilejowanym miejscem ewangelizowania świata i 
przemiany dzisiejszego społeczeństwa. 

 
 

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/


 

Zaangażowanie Kościoła w dzieło nowej ewangelizacji 

 

Odpowiedzią Kościoła na współczesne wezwania jest ewangelizacja. Wierni 

poleceniu Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (por. Mt 28, 19) 
pragniemy podjąć ten misyjny nakaz, by nie ulegając zniechęceniu czy znużeniu, 

wypełnić nasze zadanie i nieść autentyczną radość Ewangelii współczesnemu 

człowiekowi. Jedną z inicjatyw służących temu celowi są Ogólnopolskie Kongresy 

Nowej Ewangelizacji. Pierwszy z nich odbył się w 2012 r. podczas Inicjatywy 
Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus” w Kostrzynie nad Odrą. Kolejne Kongresy 

zorganizowano w Warszawie w 2013 r., w Skrzatuszu w 2015 r. i w Częstochowie w 

2017 r. Dotyczyły takich zagadnień jak: duszpasterstwo parafialne, ewangelizacja 
środowisk wiejskich, czy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. V Kongres 

Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października pod 

hasłem „Radość miłości”. Poświęcony on będzie ewangelizacji środowisk 
rodzinnych… Pragniemy podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym 

świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić świadomość znaczenia i roli 

małżeństwa i rodziny. Istnieje również potrzeba dalszego, otwartego pogłębienia 

niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich 
dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego oraz misji rodziny w świecie.  

Okazją do podjęcia refleksji nad tymi zagadnieniami będzie właśnie V 

Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Zachęcam was wszystkich, Drodzy 
Siostry i Bracia, do udziału w tym wydarzeniu. Zapraszam tych, którzy żyjąc w 

rodzinach przeżywają w nich radość miłości, jak i tych, którzy doświadczają 

trudności i kryzysów. Zapraszam młodych, którzy w przyszłości pragną założyć 
rodzinę, a także księży, osoby konsekrowane i wszystkich towarzyszących dziś 

rodzinie. Zapraszam Domowy Kościół i wszystkie ruchy pro rodzinne oraz 

stowarzyszenia rodzin. W sposób szczególny zapraszam całe rodziny – rodziców z 

dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich, którzy chcieliby spędzić czas wśród 
rodzin, na ewangelizacyjny festyn rodzinny, który odbędzie się w sobotę 26 

października o godzinie 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Gnieźnie. Wszelkie 

potrzebne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym możemy znaleźć na 
dedykowanej Kongresowi stronie internetowej: www.radoscmilosci.org. Niech te 

kongresowe dni będą dla nas czasem spotkania i zachęty do ewangelizacji rodzin w 

rodzinach i przez rodziny. 

Na trudy przygotowania kongresowych spotkań oraz dobre i owocne przeżycie 
zbliżających się dni V Kongresu Nowej Ewangelizacji, a także codzienne zmagania 

podejmowane w życiu wszystkich małżeństw i rodzin całej naszej 

świętowojciechowej archidiecezji z serca błogosławię, zapewniając o mojej 
modlitwie zanoszonej w intencji każdej rodziny. 

† Wojciech Polak 

        Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński 
   Prymas Polski 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
29. Niedziela Zwykła: 20. października 2019 r. 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. W trakcie tego 

tygodnia modlić się będziemy szczególnie o liczne i święte powołania do 

posługi misyjnej. 

2. W przyszłą niedzielę, na zakończenie Tygodnia Misyjnego, będziemy 

gościć w naszej parafii ks. Aleksandra Hamalijczuka, kapłana diecezji 

Łuckiej na Wołyniu. Ks. Aleksander był już w naszej parafii; będzie głosił 

homilie, a po Mszach św. będziemy mogli go wspomóc ofiarami składanymi 

do puszek. Serdecznie prosimy o pomoc dla niego i już dzisiaj składamy 

serdeczne Bóg zapłać za to wsparcie jego posługi! 

3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na inwestycje parafialne. Za 

wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

4. Nabożeństwa różańcowe sprawowane są w dni powszednie w 

kościele o godzinie 17.30 a w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku 

do soboty w kaplicy o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego 

Różańca. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy! Przypominamy, że 

za wspólnotowe odmówienie Różańca w kościele lub w domu można 

uzyskać codziennie odpust zupełny, który możemy ofiarować za siebie albo 

za jakąś osobę zmarłą na sposób wstawiennictwa. 

5. We wtorek 22 października, w dzień inauguracji pontyfikatu, w liturgii 

Kościoła obchodzimy wspomnienie Św. Jana Pawła II. 

6. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać Wymienianki 

jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod 

chórem. W naszym kościele dnia 1 listopada Msze św. będą jedynie o 

godzinie 8.00, 9.30 i 11.00. 

7. Dzisiaj w całej Polsce jest dzień liczenia wiernych uczestniczących we 

Mszach św. organizowany przez Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego 

w Polsce.  

8. W przyszłą niedzielę nie zapomnijmy o przesunięciu czasu – w nocy z 

sobotę na niedzielę cofamy zegarki o jedną godzinę a więc śpimy jedną 

godzinę dłużej. 

9. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Marka Więcka, Wojciecha Szulca, 

Władysława Kwiatkowskiego oraz Stanisławę Okoniewską. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 

 

 



 


