
Intencje Mszalne: 3. Niedziela Zwykła - 26. stycznia 2020 r. 

Poniedziałek 

27 stycznia 
 

2 Sm 5,1-7.10;  

Mk 3,22-30 

8.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (23) 

17.00 † Violetta Supłat – od męża 

17.00 † Zbigniew Orczyk – od mamy 

18.00 † Agnieszka Skonieczna – od Haliny i Andrzeja 

18.00 † Wiesław Łepski – od syna Szymona z żoną 

Wtorek 

28 stycznia 
 

Św. Tomasza 

z Akwinu  

2 Sm 6,12b-15.17-19; 

 Mk 3,31-35 

8.00 † Helena Rezler – od sióstr Czesławy, Zofii i Janiny ze Szprotawy 

17.00 † Kazimierz Leszczyński – od córek z rodzinami 

17.00 
† Paweł Szymański – od rodzeństwa: Beaty, Magdy i Darka z rodzinami; † Urszula 

Mularczyk – 2. rocznica śmierci; † Aniela Śledzińska – 18. rocznica śmierci 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (24) 

18.00 † Kazimierz Sobczak – od siostry Urszuli z rodziną 

Środa 

29 stycznia 
 

2 Sm 7,4-17;  

Mk 4,1-20 

8.00 † Tadeusz Stajkowski – od brata Bernarda z rodziną 

17.00 † Henryk Wojciechowski – od żony 

17.00 † Zbigniew Orczyk – od brata Romana  rodziną 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (25) 

18.00 † Andrzej Ligocki; † Michalina Szczechowicz 

18.00 † Liliana Domieracka – od męża z synem 

Czwartek 

30 stycznia 
 

2 Sm 7,18-19.24-29; 

 Mk 4,21-25 

8.00 † Marianna Jankowska-Matuszak – 1. rocznica śmierci 

17.00 † Maria Pawelczyk – od syna z rodziną 

17.00 † Bogusław Dworczak – od Haliny i Andrzeja 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (26) 

18.00 † Sylwester Pańka – 39. rocznica śmierci – od córek z rodzinami 

Piątek 

31 stycznia 
 

Św. Jana Bosko 
 

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17;  

Mk 4,26-34 

8.00 † Henryk Koralewski – od córki Moniki z rodziną 

17.00 † Violetta Supłat – od dzieci 

17.00 † Zbigniew Orczyk – od brata Janusza z żoną 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (27) 

18.00 † Kazimierz Sobczak – od brata Władysława z rodziną 

Sobota 

1 lutego 

Święto Rocznicy 

Poświęcenia Bazyliki 

Prymasowskiej 

2 Sm 12,1-7a.10-17; 

 Mk 4,35-41 

8.00 † Barbara Pietrzak – od rodz. Grzelaków i Chmielewskich 

18.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (28) 

18.00 † Piotr Wojciechowski  

18.00 
† Teresa Lewandowska – od męża Mieczysława z dziećmi;  

† Maria i Stanisław Lewandowscy; † Maria i Włodzimierz  Rzeszewscy 

 Niedziela 

2 lutego  
 

Święto Ofiarowania 

Pańskiego  
 

Ml 3,1-4;  
Hbr 2,14-18;  

Łk 2,22-40 

 8.00 † Leokadia i Wacław Mankiewicz 

 9.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Alicji i Sławomira z okazji 

35. rocznicy ślubu 

9.30 † Genowefa Szych – 6. rocznica śmierci – od męża 

9.30 † Marianna Patyna – od syna Janka z rodziną 

11.00 † Józefa Kopeć – Msza św. Gregoriańska (29) 

11.00 † Alojzy Dąbrowski – 2. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami 

12.30 
† Krystyna Olubińska – od koleżanek i kolegów z działów produkcyjnych 

Zakładów Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego w Kruszwicy 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Bogumiły z okazji urodzin 

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!!! 

REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU 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 

26. stycznia 2020 r.       3. Niedziela Zwykła           Nr 4/2020 (231) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

INTENCJE 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA LUTY 
 

TAJEMNICE BOLESNE: 

Papieska intencja ogólna: 

o usłyszenie wołania migrantów. 

Módlmy się, aby głos braci migrantów, 
którzy wpadli w ręce przemytników, 

pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę. 
 

TAJEMNICE RADOSNE: intencja ewangelizacyjna: 

 Aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju 

i chrześcijańskiej nadziei. 
 

TAJEMNICE CHWALEBNE: Intencja krajowa: 

Aby miłość wierzących przełamywała podziały i niezgodę. 
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA: Intencja parafialna: 

Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego 
przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego. 

 

MSZE ŚWIĘTE: 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00. 

Soboty: 8.00 i 18.00. 

Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 

w niedziele: 17.00 (greckokatolicka w j. ukraińskim). 

BIURO PARAFIALNE: 

wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; sobota: 11.00-12.00. 
 

Pomóż potrzebującym, przekaż 1% na nasz Parafialny Zespół Caritas! 

Wpisz w deklarację podatkową (PIT za 2019 r.) nr KRS: 0000195886; 
a następnie cel szczegółowy 1%: 

PZC przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu 

http://www.swietyduch.pl/


NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 
 

Po raz pierwszy w całym Kościele powszechnym obchodzimy dzisiaj 

Niedzielę Słowa Bożego. W Polsce od 2009 r. od III. Niedzieli Wielkanocnej 

obchodzimy Tydzień Biblijny. Ojciec św. Franciszek ustanowił jednak dla 

całego Kościoła niedzielę, w trakcie której mamy w sposób szczególniejszy 

zwrócić uwagę na znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu wiary. 

„Ustanawiam zatem – pisze Ojciec św. Franciszek – trzecią niedzielę 

zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz 

krzewieniu Słowa Bożego”. Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby 

w naszej parafii wzrosła bliska znajomość Pisma Świętego. «Słowo to 

bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je 

mógł wypełnić» (Pwt 30, 14). 

W naszej parafii każdego tygodnia podejmujemy pogłębioną refleksję 

nad Słowem Bożym w czasie Spotkań biblijnych w czwartek i w sobotę 

po Mszach św. o godzinie 18.00 w bibliotece. Serdecznie na te spotkania 

zapraszamy! 

W rozpoczętym Roku Eucharystii, 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – 

św. Jana Pawła II, bliskiej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia nie powinniśmy 

zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości 

chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane 

i rozważane w Kościele. Św. Jan Paweł II przypominał: „Pismo Święte jest 

czystym i trwałym źródłem życia duchowego oraz najwyższą regułą jego 

wiary. W życiu człowieka wierzącego jest ono niczym orzeźwiająca woda 

i krzepiący pokarm. Dlatego zachęcam wszystkich, by jak najbliżej i jak 

najczęściej obcowali ze Słowem Bożym, otwierali się na jego działanie, 

na jego uzdrawiająca i stwórczą moc” (Anioł Pański, 20 lipca 1997 r.). 

Papież Franciszek dodaje: „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, 

wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla 

naszej tożsamości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemożliwe jest 

zrozumienie głębokości Pisma Świętego. To działa również w drugą stronę: 

bez Pisma Świętego wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego Kościoła w świecie 

są niemożliwe do odczytania. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: 

«Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa»” (AI 1). 

Papież Franciszek apeluje, by Dzień poświęcony Biblii „nie odbywał się 

tylko «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać 

się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy 

nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. 

W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, 

w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, 

dotknięte niezliczonymi formami ślepoty” (AI 8). 

„Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy 

i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje 

(AI 8). Na drodze przyjmowania Słowa Bożego towarzyszy nam Matka Pana, 

uznana za błogosławioną, ponieważ uwierzyła w spełnienie tego, co Pan Jej 

powiedział” (por. Łk 1, 45 – AI 15). 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
3. Niedziela Zwykła -  26. stycznia 2020 r. 

1. Zakończyliśmy nawiedzenie kolędowe. Serdecznie dziękujemy za 

przyjęcie oraz za złożone przy tej okazji ofiary. Podsumowanie ubiegłego 

roku oraz kolędy będzie za dwa tygodnie. 

2. W piątek „Teologia przy kawie”. Młodzież zapraszamy na plebanię na 

godzinę 19.00. 

3. Z posługą sakramentalną do chorych w pierwszą sobotę miesiąca 

(1. lutego) ks. Marcin Przybylski i ks. Proboszcz udamy się od godziny 

8.00. Ks. Marcin Łojko do swoich chorych uda się w następną sobotę 

8. lutego. 

4. W przyszłą niedzielę – 2. lutego - przypada Święto Ofiarowania 

Pańskiego, zwane popularnie Świętem Matki Bożej Gromnicznej. 

Poświęcenie gromnic podczas każdej Mszy Świętej. Jest to zarazem 

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Składka z tacy z tego dnia jest 

przeznaczona na potrzeby Klasztoru Sióstr Karmelitanek w Gnieźnie. 

5. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godzinie 11.00 zapraszamy 

dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami. Prosimy o przyniesienie 

świec, które zostaną poświęcone podczas Mszy św. Po zakończeniu 

Mszy św. spotkanie dla rodziców. Na to spotkanie mogą przyjść również 

rodzice dzieci pierwszokomunijnych z ubiegłego roku, którzy chcieliby 

odsprzedać alby. 

6. Przyszła niedziela jest również kolejnym dniem naszego przygotowania 

do nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Podobnie jak w 

styczniu, zapraszamy 15 minut przed każdą Mszą św. – będziemy uczyli 

się dalszej części Bogarodzicy. Jeśli ktoś nie ma tekstu tej pieśni, pod 

chórem na stoliku będą wyłożone kartki z tekstem. Pod chórem wyłożone 

będą również zaproszenia z programem Nawiedzenia. Pozostawialiśmy to 

zaproszenie w czasie kolędy. Proszę o zabranie tych zaproszeń 

szczególnie przez osoby z tej części parafii, w której w tym roku nie 

byliśmy.  

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Sabinę Ziółkiewicz, Czesława 

Zająca oraz Włodzimierza Pawłowskiego. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie! 


