
Intencje Mszalne: 30. Niedziela Zwykła: 27. października 2019 r. 

Poniedziałek 

28 października 
 

Św. Apostołów 

Szymona 

i Judy Tadeusza 
 

Ef 2,19-22;  

Łk 6,12-19 

8.00 † Sylwester Piskorski – 20. rocznica śmierci; i zmarli z rodziny Piskorskich i Szałeckich 

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

oraz zdrowie dla ks. Jerzego Mostowskiego z okazji 52. rocznicy święceń kapłańskich 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (28) 

17.00 † Wanda Strzelecka – od męża 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Petronela Jarzynowska – od Grażyny Marciniak 

† Marek Więcek; † Stanisława Okoniewska; † Piotr Nowicki; † Wojciech Kusznier – od Zakładu 

Pogrzebowego P. Matuszak; † Marek Korkowski – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

29 października 
 

Rz 8,18-25;  

Łk 13,18-21 

8.00 † Alina Ogrodowska – od synowej Jolanty z rodziną 

17.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (29) 

17.00 † Helena Marszałowska – od syna Krzysztofa z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Roman Szczepański – od syna Waldemara z żoną 

18.00 † Danuta Graczyk – od siostry Krystyny z rodziną 

Środa 

30 października 
 

Rz 8,26-30; 

 Łk 13,22-30 

8.00 † Zbigniew Grum – Msza św. Gregoriańska (30) 

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

oraz o zdrowie dla Barbary z okazji 70. rocznicy urodzin – od dzieci i wnucząt 

17.00 † Marzenna Boda – od siostry Małgorzaty z mężem Antonim 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Regina Nowicka – od chrześniaczki z mężem 

18.00 † Jan Stępień – od Wiesławy i Jerzego Brzezińskich 

Czwartek 

31 października 
 

Rz 8,31b-39;  

Łk 13,31-35 

8.00 † Alina Ogrodowska – od Beaty i Eugeniusza Marciniaków i Dariusza Kurczewskiego 

17.00 † Wacława Świątkowska – od Eli i Tomka z synami ze Złotowa 

17.00 † Jan Stępień – od córki Izabeli z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Janina i Tadeusz Danielscy – od córki Grażyny z rodziną 

18.00 † Urszula Mierzwińska – od Mirka i Marylki z rodzinami 

Piątek 

1 listopada 
Uroczystość Wszystkich 

Świętych  

Ap 7,2-4.9-14;  

1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a 

 8.00 † Małgorzata Cilska i zmarli z rodziny 

8.00 † Małgorzata Szyperska – od córki Kasi z mężem i dziećmi 

9.30 † Agnieszka, Jan, Kazimierz i Ryszard Nowakowscy 

9.30  † Maria i Józef Cieśla 

11.00 † Lidwina, Stanisław, Maria i Piotr Żarkowie; † Elżbieta Trochim 

Sobota 

2 listopada 
Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych 

Zmarłych  

Hi 19,1.23-27a;  

1 Kor 15,20-24a.25-28; 

 Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a 

7.30 Modlitwa za zmarłych 

8.00 † Alina Ogrodowska – od rodziny Dąbków 

8.00 † Michał Stachowiak – od ojca chrzestnego z rodziną 

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 † Anna Ziółkowska – od wnuczki Kasi 

18.00 † Anastazja i Teodor Szałkiewicz; † Bronisław Koltuniak 

18.00 † Franciszek Brzeziński – 3. rocz. śmierci – od żony, dzieci i wnuków 

 Niedziela 

3 listopada 
 

31. Niedziela 

Zwykła 
 

Mdr 11,22–12,2;  

2 Tes 1,11–2,2;  

Łk 19,1-10 

 8.00 † Helena i Leon Adanowicz – od córki z rodziną 

8.00 
† Andrzej Banaszak; † Leon, Katarzyna i Andrzej Ligoccy; † Leon, Jadwiga i Leokadia Lisiak; oraz zmarli z 

rodziny Ligockich i Szczechowiczów 

9.30 † Marian Krauze – 30. rocznica śmierci – od żony 

11.00 
† Stanisława Kwiatkowska – 4. rocznica śmierci – od męża i synów z rodzinami; † Marianna i Teodor Kwiatkowscy; 

† Rozalia i Bolesław Wienzewscy 

12.30 † Jan Burdacki – od dzieci z rodzinami 

12.30 † Ludwik Kaliski i zmarli z rodziny 

17.00 † Zygfryd, Gertruda, Alfons Eich i zmarli z rodziny; † Helena Kasińska 

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 

27. października 2019 r.  30. Niedziela Zwykła         Nr 43/2019 (218) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 

INTENCJE 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA LISTOPAD 

 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Papieska intencja ogólna: 

Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą 
przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, 

spotkania i pojednania. 

TAJEMNICE BOLESNE: Intencja ewangelizacyjna: 

O pokój na świecie i opiekę Matki Boskiej nad światem. 

TAJEMNICE RADOSNE: Intencja krajowa: 

O dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, 
by mądrze i sprawiedliwie kierowali Narodem. 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja parafialna: 

O dar życia wiecznego dla zmarłych parafian. 
 

 

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

Uroczystość Wszystkich Świętych (1. listopada): 8.00; 9.30; 11.00. 

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/


„Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, 
aby byli od grzechów uwolnieni”. 

(2 Księga Machabejska 12,46) 

INFORMACJE O POGRZEBIE W PARAFII PW. ŚWIĘTEGO DUCHA W INOWROCŁAWIU 
1. Dla osoby wierzącej jest czymś najważniejszym w życiu, aby odejść z tego świata w 

jedności z Bogiem. Dlatego w poważnej chorobie osoba wierząca lub jej najbliższe 

otoczenie powinni zadbać o spowiedź św. chorego i przyjęcie przez niego sakramentu 

chorych oraz Komunii św. Komunia św. w formie wiatyku (czyli na drogę do 

wieczności) połączona jest z papieskim odpustem zupełnym w godzinę śmierci. Dlatego 

wszystkim powinno zależeć, aby sakramenty te były przyjęte w odpowiednim czasie, nie 

na ostatnią chwilę, gdy chory jest już nieprzytomny, gdyż sakrament chorych przyjęty w 

takim stanie może pozostać bezowocny. Często osoby chore ostatnie momenty życia 

spędzają w szpitalach – w każdym szpitalu jest kapelan – można go poprosić, albo 

przekazać pielęgniarkom, że chory prosi o udzielenie tych sakramentów. 

2. Msza św. pogrzebowa ma miejsce w kościele pw. Świętego Ducha w Inowrocławiu, 

na Osiedlu Piastowskim, ul. Jagiellońska 22. Dzień i godzinę pogrzebu oraz inne sprawy 

formalne związane z pogrzebem załatwia firma pogrzebowa. 

(Zimą Msza św. może być w bocznej kaplicy – może pomieścić ok. 100 osób -, która jest 

ogrzewana – wejście do kaplicy znajduje się – patrząc na budynek kościoła – z lewej 

strony – kaplica jest oznakowana. Informacji o tym udziela firma pogrzebowa). 

3. W przypadku, gdy osoba zmarła mieszkała w innej parafii lub nawet była 

zameldowana w naszej parafii ale przez ostatnie lata mieszkała w innej parafii, należy 

dostarczyć zgodę z tamtej parafii na pogrzeb kościelny. Według przepisów kościelnych, 

liczy się miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania. 

4. Głównym celem Mszy św. pogrzebowej jest wspólna modlitwa za osobę zmarłą, 

wypraszając jej życie wieczne w niebie. Rodzinie osoby zmarłej powinno zależeć na 

wspólnej modlitwie w tej intencji, dlatego zachęcamy do prowadzenia przede Mszą 

przez kogoś z rodziny wspólnej modlitwy różańcowej. Wzory takiej modlitwy są w 

zakrystii – można podejść do zakrystii i poprosić o taki wzór. Zachęcamy do Różańca za 

osobę zmarłą nie tylko w przypadku obecności w kościele trumny z osobą zmarłą lub 

urny z prochami (w przypadku takiej obecności, stawiamy to jako konieczny warunek). 

Różaniec należy rozpocząć ok. 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. pogrzebowej. 

5. Zachęcamy do pełnego uczestniczenia we Mszy św. pogrzebowej poprzez przyjęcie 

Komunii św. w intencji osoby zmarłej. Jeśli ktoś nie jest w stanie łaski uświęcającej i 

chce skorzystać z sakramentu spowiedzi św., zachęcamy aby uczynił to wcześniej w 

swojej parafii lub przed Mszą św. pogrzebową  – w tym celu nie można przybyć do 

kościoła na ostatnią chwilę. W trakcie Mszy św. pogrzebowej nie ma możliwości 

skorzystania z sakramentu pokuty. 

6. W przypadku współmałżonków osób zmarłych, zdarzają się czasami sytuacje, gdy 

ktoś przez wiele lat nie przystępował do sakramentów z powodu jakiejś sytuacji 

nieregularnej, np. rozwód cywilny i ponowny cywilny związek. W momencie śmierci 

jednej ze stron, znika jednak przeszkoda do przystępowania do sakramentów św. Jest to 

właściwy moment dla osoby żyjącej, w którym może wznowić swoje życie 

sakramentalne, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i przystąpienia 

na Mszy św. pogrzebowej do Komunii św. w intencji osoby zmarłej. 

Zachęcamy w takiej sytuacji do odbycia tzw. spowiedzi generalnej z całego życia lub 

przynajmniej z tego okresu, gdy ktoś nie przystępował do sakramentów. Jest czymś 

zupełnie niezrozumiałym i skandalicznym, gdy na pogrzebie osoby zmarłej, żyjący 

współmałżonek nie przystępuje do Komunii św. (chyba, że takie osoby uważają siebie 

za niewierzące – wówczas niezrozumiały jest jednak pogrzeb kościelny). 

7. Przed Mszą św. pogrzebową można zamawiać w zakrystii intencje mszalne za osobę 

zmarłą. Prosimy jednak o nieprzychodzenie na ostatnią chwilę. W naszej parafii terminy 

Mszy św. są dosyć odległe, dlatego jeśli ktoś jest z daleka, najlepiej zamówić intencję 

mszalną w swojej parafii i dostarczyć do zakrystii do odczytania kartkę z taką intencją. 
 

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

1. Ostatnie nabożeństwa różańcowe sprawowane będą dzisiaj (niedziela) o godzinie 

16.30 oraz od poniedziałku do czwartku o godzinie 17.30. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

2. W poniedziałek mija 52 rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Jerzego 

Mostowskiego, który od tego roku pomaga w naszej parafii. Msza św. w jego intencji 

będzie w poniedziałek o godzinie 8.00. Ks. kanonikowi Jerzemu życzymy dalszego 

Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia. 

3. W piątek 1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym 

kościele Msze św. będą o godzinie 8.00, 9.30 i 11.00. Nie będzie Mszy św. o godzinie 

12.30 i 17.00. Msza św. w czwartek o godzinie 18.00 również jest z tej Uroczystości. 

Na Cmentarzu przy ul. Marulewskiej modlitwy za zmarłych rozpoczną się o godzinie 

14.00. Po procesji i zakończeniu modlitw na cmentarzu będzie odprawiona Msza Święta. 

4. Od 1 do 8 listopada każdego dnia możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych za 

nawiedzenie cmentarza, odmówienia tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych oraz 

spełnienie pozostałych warunków odpustu, którymi są: stan łaski uświęcającej, zupełne 

oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św., odmówienie 

Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach, w których modli się 

Ojciec Święty. 

5. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać nadal Wymienianki 

jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem. 

 Różaniec za zmarłych z Wymienianek będziemy odmawiać: 

 - w sobotę 2 i w środę 6 listopada o godzinie 7.30 i 17.30; 

 - a pozostałe dni od poniedziałku 4 do piątku 8 listopada o godzinie 17.30. 

 Z tego powodu wszystkie Msze św. w tych dniach  będą odprawiane w kościele. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie tak jak zawsze w kaplicy. 

6. Okazja do spowiedzi św. z okazji pierwszego miesiąca będzie w czwartek od 

godziny 16.30. 

7. Do chorych z posługą sakramentalną wszyscy kapłani udadzą się w sobotę 2 

listopada od godziny 8.00. 

8. W czwartek 31 października po raz kolejny odbędzie się w Inowrocławiu Noc 

Świętych. Rozpoczęcie o godzinie 19.30 w kościele Zwiastowania NMP. Organizatorzy 

serdecznie zapraszają szczególnie młodzież. 

9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Wandę Strzelecką, Irenę Rakoczy, Piotra 

Nowickiego, Marka Korkowskiego oraz Wojciecha Kuszniera. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie! 


