
Intencje Mszalne: 33. Niedziela Zwykła: 17. listopada 2019 r. 

Poniedziałek 

18 listopada 
 

Bł. Karoliny 

Kózkówny 
 

1 Mch 1,10-15.41-

43. 54-57.62-64;  

Łk 18,35-43 

8.00 † Zbigniew Sobczak – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 17, V klatka 

17.00 † Szymon Wojtysiak -  od koleżanek i kolegów z targowiska 

17.00 † Helena Boguszyńska – od kuzyna Piotra z rodziną 

17.00 † Jarosław Przekwas – od mamy 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Roman Wiśniewski – od żony i syna Pawła z Ewą 

† Bernard Rezler – 1. rocznica śmierci – od żony  

† Aleksandra Kozłowska – 3. rocznica śmierci – od babci 

† Wanda Strzelecka; † Kamila Białek; † Kazimiera Dąbek; Bogdan Lewandowski – 

od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

† Irena Rakoczy – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika 

Wtorek 

19 listopada 
 

Bł. Salomei 
 

2 Mch 6,18-31;  

Łk 19,1-10 

8.00 † Krzysztof Borowski – od siostrzenicy Karoliny 

17.00 † Helena i Józef Siembab 

17.00 † Marzenna Boda – od cioci Teresy z mężem 

18.00 † Zbigniew Białecki – od wnuka Łukasza z rodziną 

18.00 † Wojciech Januszewski – od pracowników spółdzielni „Merkury” 

18.00 † Halina Floryszak – od Reginy z rodziną 

Środa 

20 listopada 
 

Św. Rafała 

Kalinowskiego 
 

2 Mch 7,1.20-31; 

 Łk 19,11-28 

8.00 † Elżbieta Klimek – od cioci Czesławy z rodziną 

17.00 † Antonina Lewandowska – 10. rocznica śmierci – od rodziny 

17.00 † Józef Depta – od rodziny Gomuła i Kuglarz 

18.00 † Halina Floryszak – od rodziny Stefańskich z Siniarzewa 

18.00 † Kornela Chudzińska – od syna z rodziną 

18.00 † Tadeusz Lech – od Haliny i Andrzeja z rodziną 

Czwartek 

21 listopada 
 

Ofiarowania NMP 
 

1 Mch 2,15-29;  

Łk 19,41-44 

8.00 † Krzysztof Borowski – od siostrzenicy Renaty 

17.00 † Helena Boguszyńska – od rodziny Fabiszewskich z Kołodziejewa 

18.00 † Jerzy Naumann – od brata Marka 

18.00 † Janusz Muszynkiewicz 

18.00 † Marzenna Boda – od kuzynki Maryli z mężem i rodziną 

Piątek 

22 listopada 
 

Św. Cecylii 
 

1 Mch 4,36-37.52-59; 

Łk 19,45-48 

 8.00 † Maria Świtalska – od rodziny Wrońskich  ze Skarżyska Kamiennego 

17.00 † Roman Szczepański – od chrześniaka Jacka z rodziną 

17.00 † Tadeusz Lech – od Zofii i Ryszarda Maciejewskich 

18.00 † Edward Krajewski – 3. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

18.00 † Zbigniew Białecki – od Danuty i Jana Deseckich z rodziną 

18.00 † Klemens Kruszka – od żony z córką i od syna z rodziną 

Sobota 

23 listopada 
 

1 Mch 6,1-13; 

 Łk 20,27-40 

8.00 † Jan Sobczyński – 8. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny – od żony z rodziną 

18.00 † Urszula Olejnik – od Zbigniewa Kwiatkowskiego z rodziną 

18.00 † Jarosław Safian  - 4. rocznica śmierci – od żony z synem i mamą 

18.00 † Józef Lesiak; † Weronika i Edmund Bednarek 

18.00 † Danuta Graczyk – od mamy 

 Niedziela 

24 listopada 
 

Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla 

Wszechświata 
 

2 Sm 5,1-3;  

Kol 1,12-20;  

Łk 23,35-43 

 8.00 † Stefan Kłóskowicz – od rodziny 

9.30 
† Marianna Przekwas – 4. rocznica śmierci; † Eugeniusz Przekwas – 36. rocznica 

śmierci – od córek z rodzinami 

9.30 
† Urszula, Jan i Andrzej Chęcińscy; † Anna, Władysław i Stanisław Różańscy oraz 

zmarli z obojga stron 

11.00 † Joanna Majewska – 9. rocznica śmierci – oraz † Władysław Majewski  

12.30 † Jan Burdacki – od rodziny Sarkowicz oraz od Andrzeja Ziółkowskiego 

12.30 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy i Czesława Paczkowskich z okazji 44. 

rocznicy ślubu 

17.00 † Zdzisław Rojewski – 25. rocznica śmierci; † Genowefa Paliwoda 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 
 

 

FILM „NIEPLANOWANE” 
Od piątku 22 listopada na ekranie KINOMAX 

w Inowrocławiu wyświetlany będzie film pt. 

„NIEPLANOWANE”, obraz dotyczący tematu 

aborcji. Film będzie można obejrzeć co 

najmniej przez 2 tygodnie. Dokładne godziny 

seansów podane zostaną na stronie internetowej 

kina około 20 listopada: www.kinomax.info.pl 

 O czym jest film? Jest to autentyczna historia kobiety, która przez wiele lat brała 

udział w „przemyśle aborcyjnym”. Jedyne, czego pragnęła Abby Johnson, to 
pomagać kobietom. Z tym nastawieniem już podczas studiów została 

wolontariuszką, a potem pracownicą jednej z klinik aborcyjnych potężnej 

organizacji Planned Parenthood w USA. Głęboko wierząc w prawo kobiet do 

wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych w kraju 
dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było do 

czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze... 

 Przed nami możliwość obejrzenia w kinach filmu „Nieplanowane”; w języku 
polskim wydano również jej książkę-świadectwo pod tym samym tytułem, która jest 

spisaną przez Abby historią swojej przemiany. Można oglądać ten film i czytać 

książkę jak każdy inny film i czytać każdą inną książkę, ale można wychwalać też 

Bożą Miłość, prosząc zarazem Pana o łaskę wytrwałej modlitwy jaką odznaczają się 
członkowie Koalicji dla Życia i prosząc „Jezu, uczyń nasze serca na wzór Twego 

Serca, które nikomu nie zamyka drogi zbawienia, ale które cierpi z powodu tych, 

którzy zaginęli”. 
 

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/
http://www.kinomax.info.pl/


„Nieplanowane” – film, który zmienia życie 
 Od 1 listopada na ekranach polskich kin gości film pt. „Nieplanowane”, 
którego dystrybucją w Polsce zajmuje się Stowarzyszenie Rafael. Andrzej Sobczyk 
z tego Stowarzyszenia wyjaśnia, dlaczego Stowarzyszenie tak mocno walczyło, by 
film „Nieplanowane” pojawił się na ekranach polskich kin: Przede wszystkim z tego 
względu, że widzieliśmy mocne oddziaływanie tego filmu w różnych miejscach na 
świecie, gdzie go zaprezentowano. Najmocniej obserwowaliśmy Stany Zjednoczone, 
gdzie wpływał on zarówno na zwolenników jak i przeciwników aborcji. Dużo 
widzów doceniło siłę filmu i potraktowało go jako argument w dyskusji na temat 
ochrony życia od samego poczęcia. Dlatego uznaliśmy, że dobrym i potrzebnym 
krokiem będzie sprowadzenie tego filmu do Polski - liczymy, że wpłynie on na 
jakość rozmowy w temacie aborcji. Trzeba również dodać, że historia głównej 
bohaterki jest pięknie zekranizowana i sam film jest niezwykle dobrze zrobiony. 
 Jeszcze przed premierą w Polsce w niektórych mediach pojawiły się głosy, które 
wskazywały, że film zakłamuje rzeczywistość i wzbudza tylko negatywne uczucia. 
Te głosy są oparte na przesłankach czysto ideologicznych. Przyglądając się im bliżej 
można dostrzec przeróżne niekonsekwencje. Na przykład takie, że środowisko 
krzyczące o wolności i prawie wyboru aborcji, wskazuje, że nie można pokazywać 
tego filmu, ale trzeba go wycofać. Czasem też w niektórych artykułach można 
zobaczyć powoływanie się na fakty czy pseudofakty medyczne, które są po prostu 
kłamstwem. 
 Ten sposób prowadzenia argumentacji jest co najmniej wątpliwy. Jednak jako 
dystrybutor mamy takie podejście do tego typu zarzutów, że nie podejmujemy się 
polemiki z wysuwanymi tezami, gdyż mają nienaukowe podejście. Nie mają logiki i 
biorą początek w tym, że zakładają, iż życie ludzkie nie zaczyna się od momentu 
poczęcia. A z tym nie ma co dyskutować… Nie jest to kwestia światopoglądu, lecz 
badań i wiedzy medycznej.  Myślę, że inną ważną rzeczą jest to, że twórcy 
doskonale przedstawili realną historię. Niektórzy mówią, że w sztuce tak się nie 
robi, ale w tym wypadku sądzę, że to nadaje dziełu ogromną wartość dodaną. 
 Film zbiera skrajne opinie. Z jednej strony są te, że „ten film każdy powinien 
zobaczyć” oraz, że „ten seans zapamięta się do końca życia”. Widzowie mówią o 
wielkiej nadziei, ale i łzach, które towarzyszyły im podczas seansów. Oczywiście w 
mediach wspierających nurt pro-aborcyjny przeczytamy co innego, np. to, że „to 
najniebezpieczniejszy film XXI wieku”. I nie ukrywam, że tego typu reakcje nie 
dziwią nas. Mało tego! Świadczy to o sile przekazu tego filmu. Po pierwszym 
weekendzie od premiery wiemy, że dzieło jest czwartym najlepiej oglądanym 
filmem w Polsce w tym roku. Nie dziwi więc to, że w tak wielu miejscach zabrakło 
biletów. Co widz ma wynieść z seansu filmu „Nieplanowane”? Historię, która 
pozwoli mu odświeżyć swoje spojrzenie na życie. Na jego świętość. I niewątpliwie 
odkryje prawdę o aborcji. Ten film pozwoli na zrozumienie dwóch stron - łączą się 
w nim światy: ten pro-life (za życiem) i pro-choice (za wyborem). Da się po nim 
zrozumieć odczucia i emocje tych dwóch przestrzeni. Jestem pewien, że może to 
pomóc także tym, którzy są obecnie za aborcją, by odkryli ścieżkę ku dostrzeżeniu 
prawdy o świętości życia ludzkiego. To nie film tylko dla wierzących - jest to dobrze 
nakręcone kino, który ukazuje obiektywną prawdę. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

33. Niedziela Zwykła: 17. listopada 2019 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii Ojca Szymona, Oblata z 
Laskowic, który głosi homilie oraz po Mszach św. rozprowadza kalendarze 
oblackie. Ofiary za  kalendarze przeznaczone są na dzieła prowadzone przez 
Ojców Oblatów, którzy przez wiele lat byli kustoszami Sanktuarium w 
Markowicach. Za ofiary na rzecz Ojców Oblatów składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

2. W dzisiejszą niedzielę 17. listopada przypada w naszej parafii drugi dzień 
całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach całodziennych 
adoracji w naszej Archidiecezji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
całodzienna adoracja w naszej kaplicy do godziny 17.00. W naszej parafii 
całodzienna adoracja jest codziennie, jednakże zapraszamy szczególnie dzisiaj 
do spędzenia choćby kilku minut na modlitwie przed Najświętszym 

Sakramentem za nasz Kościół diecezjalny. 

3. Parafialny Zespół Caritas serdecznie zaprasza seniorów i swoich 
podopiecznych na spotkanie przy kawie w czwartek 21 listopada o godzinie 
17.00 do sali konferencyjnej. Wstęp wolny, jednak ze względów organizacyjnych 
prosimy o zapisywanie się w zakrystii osób chętnych na spotkanie. 

4. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Mszy św. o 
godzinie 9.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do NSPJ i akt 
oddania. To również szczególny dzień zwracający naszą uwagę na Boga, który 
mówi, że „bliskie jest Królestwo Boże”. Święta Księga – Biblia jest tego znakiem. 
Dlatego dzieci przygotowujące się do I. Komunii św. otrzymają na Mszy św. o 
godzinie 11.00 Nowy Testament i poświęcone modlitewniki. Od tego dnia mają 
być dla nich pomocą w modlitwie i nasłuchiwaniu Pana Boga, który powinien 
królować w ich myśleniu i działaniu. 

5. Ze względu na nieprzygotowanie kandydatów do bierzmowania do spotkań 
formacyjnych w tym tygodniu, młodzież zapraszamy jeszcze raz na katechezę 
we wtorek 19 października lub w środę 20 października według 
ubiegłotygodniowego harmonogramu. Jednocześnie przypominamy młodzieży 
i ich rodzicom, że brak aktywnego uczestnictwa w katechezach 
przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu jest rezygnacją z jego przyjęcia. 

6. Duszpasterstwo Młodych DOMino organizuje wyjazd na Europejskie 
Spotkania Młodych Taizé do Wrocławia na przełomie roku. Młodzież w wieku 
od 16 do 35 lat, która chciałaby uczestniczyć w tym wyjeździe, prosimy o 
kontakt z ks. Marcinem Przybylskim. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Helenę Woźnicę, Jerzego Zygmunta, 
Kazimierza Balceraka oraz Jana Sobczaka. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie! 


