
Intencje Mszalne: 31. Niedziela Zwykła: 03. listopada 2019 r. 

Poniedziałek 

4 listopada 
 

Św. Karola 

Boromeusza 
 

Rz 11,29-36;  

Łk 14,12-14 

8.00 † Alina Ogrodowska – od wnuka Mateusza z rodziną 

17.00 † Stefania Stolarska – od córki Janiny z rodziną 

17.00 † Gabriela Pawłowska – od córki Danuty z mężem i dziećmi 

17.00 † Roman Szczepański – od córki Izabeli z mężem i dziećmi 

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 
Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

Wtorek 

5 listopada 
 

Rz 12,5-16a;  

Łk 14,15-24 

8.00 
† Aleksander Gertz – 1. rocznica śmierci – od żony Barbary, syna Marka z Anną, 

wnuczki Karoliny z córką Nadią i Adrianem, i  synem Krzysztofem z rodziną 

17.00 † Zbigniew Białecki – od żony 

17.00 † Roman Wiśniewski – od Marii Królikowskiej 

17.00 † Mariusz Polewski 

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 † Regina Nowicka – od sąsiadów Kozłowskich  

18.00 † Józef Depta – od chrześniaczki Grażyny z rodziną 

Środa 

6 listopada 
 

Rz 13,8-10;  

Łk 14,25-33 

7.30 Modlitwa za zmarłych 

8.00 † Jerzy Gaszak – 9. rocznica śmierci – oraz zmarli rodzice z obojga stron 

17.00 † Kamila Białek – od cioci Marii Głuchowskiej z rodziną 

17.00 † Helena Boguszyńska  - od Mirka, Reginy, Karoliny i Marzeny 

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 † Krzysztof Dziubich – 25. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

18.00 † Jan Stępień – od rodziny Iglewskich z Kruszwicy 

Czwartek 

7 listopada 
 

Rz 14,7-12;  

Łk 15,1-10 

8.00 † Piotr Żak – od Kancelarii Podatkowej 

17.00 † Janina Danielska – od syna Jerzego z rodziną 

17.00 † Marzenna Boda – od brata Tomasza z żoną i córkami  

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 † Zbigniew Białecki – od Danuty Grześkowiak i od Stanisława Skrzypińskiego 

18.00 † Zofia Żurawska 

Piątek 

 8 listopada 
 

Rz 15,14-21; 

 Łk 16,1-8 

 8.00 † Jerzy Brzeziński – od siostry Teresy z rodziną 

17.00 † Anna Kmieć 

17.00 † Stanisława, Leon i Zygmunt Dąbrowscy 

17.30 Modlitwa za zmarłych 

18.00 † Halina Floryszak – od sąsiadów Suwalskich i Muszynkiewiczów 

18.00 † Wojciech Januszewski – od rodziny Frąk z Gdyni 

18.00 † Zdzisława – 6. rocznica śmierci; † Jan i Mieczysław Wiśniewscy 

Sobota 

9 listopada 
Święto Rocznicy 

Poświęcenia Bazyliki 

Laterańskiej  

Ez 47,1-2.8-9.12;  

J 2,13-22 

8.00 † Elżbieta Klimek – od kuzynek Ireny i Anny 

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

opiekę Matki Bożej dla Sylwii i Tadeusza Leszczyńskich z okazji 25. rocznicy ślubu 

18.00 † Leszek Więcek – od szwagierek Teresy i Ireny oraz kuzynki Barbary z rodzinami 

18.00 † Paweł i Stanisława Frąckowiakowie – od syna z rodziną 

18.00 † Danuta Graczyk – od brata z rodziną 

 Niedziela 

10 listopada 
 

32. Niedziela 

Zwykła 
 

2 Mch 7,1-2.9-14;  

2 Tes 2,16–3,5; 

 Łk 20,27-38 

 8.00 † Anna Maćkowska – 9. rocznica śmierci – od córki 

9.30 † Teresa Wesołowska – 11. rocznica śmierci – od męża i córki 

9.30 † Jadwiga i Stanisław Sobczak 

11.00 † Maria Zglinicka – 7. rocznica śmierci 

11.00 † Regina Nowicka – od mieszkańców Trzask 

12.30 † Paweł i Stanisława Frąckowiakowie – od syna z rodziną 

17.00 † Jerzy Warchowski – 5. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

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 

03. listopada 2019 r.   31. Niedziela Zwykła         Nr 44/2019 (219) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

Rekolekcje 

dla rodziców 

po stracie dziecka 

Doświadczenie utraty własnego dziecka to dramat, którego nie da się 

opisać, a zrozumieć mogą go tylko ci, którzy sami przeżyli podobne 

doświadczenie. Tracąc dziecko, traci się jakby część samego siebie. 

Przeżycie tak wielkiego bólu rodzi wiele pytań, od których nie sposób się 

uwolnić. Dokąd z nimi pójść? Gdzie znaleźć odpowiedź? 

W proponowanych rekolekcjach nie dajemy łatwych odpowiedzi na trudne 

pytania, nie obiecujemy „taniej” pociechy i nie zapewniamy, że wszystko 

zaraz się zmieni. Chcemy się spotkać i pokornie słuchać, być blisko Boga i 

siebie nawzajem, uczestniczyć w drodze tych, którzy jak my, bardzo cierpieli, 

a jednak podążają naprzód i żyją w nadziei spotkania. 

Rekolekcje przeznaczone są dla osób, które straciły swoje dzieci, 

niezależnie od wieku czy okoliczności. Znajdziemy w nich czas na wspólną 

modlitwę, refleksję nad problemem utraty i żałoby, wzajemne słuchanie. 

Będzie w nich szansa na rozmowę z księdzem, psychologiem, a nade 

wszystko osobami, które mogą nas zrozumieć, bo przeszły podobną drogę. 

Zapraszamy! 

Rozpoczęcie w piątek 29. listopada o godz. 18.00; 

zakończenie w niedzielę 01. grudnia. 

Prowadzący: ks. Wojciech Rzeszowski z ekipą Centrum 

(Gniezno, Seminarium duchowne) 

Więcej informacji oraz zgłoszenie na stronie internetowej: 

https://cef.gniezno.pl/kalendarium/200-rekolekcje-dla-osob-po-stracie-dziecka 
 

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; soboty: 8.00 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/


Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada) 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w Uroczystość Wszystkich 

Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami 

uzyskać odpust zupełny dla zmarłych, czyli całkowite darowanie kar dla dusz 

w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy 

uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) 

nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny w tych dniach możemy ofiarować za 

jakąś osobę zmarłą. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. 

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które 

zostały już odpuszczone co do winy, np. w sakramentalnej spowiedzi. Odpust 

może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga 

kary lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Kryterium miary tego 

odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone 

odpustem cząstkowym. 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 

2. Być w stanie łaski uświęcającej. 

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 

5. Odnowić jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze 

nasz”, “Wierzę w Boga” oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach bliskich 

Ojcu Świętemu. 

Jak pomóc zmarłym? 

1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św. 

2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił. 

3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty. 

4. Modlitwa, w tym modlitwa wymienianek/wypominek. 

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w 

odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza 

modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o 

groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają 

rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak nie wszystko. “Życie 

ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w modlitwach podczas 

uroczystości pogrzebowych. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną 

w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni 

zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary 

duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko 

zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze 

nawrócenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
31. Niedziela Zwykła: 03. listopada 2019 r. 

1. W piątek 08. listopada zakończymy Wymienianki jednorazowe. Modlitwa 

różańcowa za zmarłych jest codziennie do piątku o godzinie 17.30; w środę 

dodatkowo o 7.30. Dziękujemy Parafianom za świadectwo pamięci o 

zmarłych, za wspólną modlitwę i za złożone ofiary. Można jeszcze złożyć 

Wymienianki roczne, którymi zaczniemy modlić się według nowego 

formularza od niedzieli 17 listopada. 

2. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 

będziemy się modlić za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez 

parafian. Imiona i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne 

można składać przede Mszą do koszyczka wystawionego na stoliku pod 

chórem. 

3. We wtorek po Mszy św. o godzinie 8.00 odmówimy Litanię do św. Brata 

Alberta. 

4. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlić o powołania 

kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o wierność w powołaniu dla wszystkich 

kapłanów, braci i sióstr zakonnych. 

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

przedpołudniowych. 

6. Za tydzień ofiary z tacy przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

7. Od najbliższej soboty 09. listopada rozpoczyna się w naszej parafii kurs 

przedmałżeński. Pierwsze spotkanie w sobotę o godzinie 19.00 w kaplicy. 

Kurs trwa 6 tygodni – kolejne spotkania w soboty do 14. grudnia, zawsze o 

godzinie 19.00. 

8. Bracia Kapucyni z Mogilna i mieszkańcy Dąbrówki zapraszają na uroczystości 

ku czci bł. Karoliny Kózkówny pod hasłem: „Czyste serce”. W związku z tym 
organizujemy wyjazd do Mogilna, gdzie młodzież najpierw weźmie udział w 

koncercie zespołu „Guadalupe”, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do 

Dąbrówki na Eucharystię przy relikwiach błogosławionej Karoliny. Po Mszy św. 
gorący posiłek i coś słodkiego. Wyjazd 16 listopada o godzinie 8.45 sprzed naszego 

kościoła (autobus zatrzyma się także na parkingu przy Bazylice i na przystanku przy 

kościele Św. Jadwigi). Koszt: 25 zł. Powrót ok. godziny 16.00. Zgłoszenia 
wyłącznie przez formularz elektroniczny do 12 listopada. 

       (link: https://link.do/NGbi9) 

 Osoby niepełnoletnie muszą przynieść zgody na udział w pielgrzymce od 

rodziców. Szczegóły na facebooku Regionalnego Duszpasterstwa Młodych. 

9. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Kamilę Białek, Halinę Floryszak, 

Ryszarda Góreckiego oraz Jerzego Naumanna. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie! 

https://link.do/NGbi9

