
Intencje Mszalne: 5. Niedziela Zwykła - 09. lutego 2020 r. 

Poniedziałek 

10 lutego 
 

Św. Scholastyki  
 

1 Krl 8,1-7.9-13;  
Mk 6,53-56 

8.00 † Maria i Paweł Gabryelczyk oraz zmarli z rodziny 

17.00 † Petronela Jarzynowska – od Oli z córkami, wnukiem i szwagierki Reginy 

17.00 † Alina Ogrodowska – od syna Jacka z Elżbietą 

17.00 † Wanda Strzelecka – od wnuka Damiana z rodziną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Maria Świtalska – od sąsiadów z ul. Magazynowej 

† Janina Wollnik – od siostry Marii z rodziną 

† Tadeusz Kulpa; † Krzysztof Janiak; †  Jadwiga Gajewska; † Kamila Witek 

– od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

11 lutego 
 

1 Krl 8,22-23.27-30; 

 Mk 7,1-13 

8.00 † Adam i Katarzyna Wijata 

17.00 † Aleksandra Kowalcze – od brata Andrzeja z rodziną 

17.00 † Zofia Piątkowska – od Janiny i Katarzyny z dziećmi 

18.00 † Marianna i Bernard Michalscy oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Jarosław Przekwas – od żony, syna i córki 

Środa 

12 lutego 
 

1 Krl 10,1-10;  

Mk 7,14-23, 

8.00 † Walenty i Rozalia Banaszak i zmarli z rodziny 

17.00 † Adam Lewandowski – od Danuty Bartoszak z rodziną 

17.00 † Władysław Kwiatkowski – od rodziny Kozłowskich  

18.00 † Janina Batkowska – od Lidii i Wawrzyńca z rodzinami 

18.00 † Petronela Jarzynowska – od wnuczki Anety z rodziną 

Czwartek 

13 lutego 
 

1 Krl 11,4-13;  
Mk 7,24-30 

8.00 † Tadeusz, Michał i zmarli z rodziny Gołaszów 

17.00 † Monika Szyperska – od sąsiadów z ul. Łokietka 13, II klatka 

17.00 † Janina Wollnik – od chrześniaka Andrzeja z rodziną i mamą 

18.00 † Stanisław Konopacki – od kuzynki Ani z rodziną 

18.00 † Eugeniusz Kowalski – od żony i córki Moniki 

Piątek 

14 lutego 
 

Św. Cyryla i Metodego 
 

Dz 13,46-49; 

 Łk 10,1-9 

8.00 † Tadeusz Stajkowski – od sąsiadów  

17.00 † Maria Kaliska – od rodziny Owczarzaków  

17.00 † Władysława Goska – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 13, I klatka 

18.00 † Urszula Cicha 

18.00 † Andrzej Grabowski – od żony z dziećmi 

Sobota 

15 lutego 
 

1 Krl 12,26-32; 
13,33-34;  

Mk 8,1-10 

8.00 † Kazimierz Michalski – od brata Bernarda z żoną i synami 

18.00 † Kazimierz Balcerak – od żony 

18.00 
† Mieczysława i Marian Jędrzejczakowie oraz zmarli z rodziny Jędrzejczaków i 

Jagodzińskich 

18.00 
† Marianna Polak – 8. rocznica śmierci; † Stanisław i Jerzy Polak; 

† Edmund Kamiński – od Genowefy z synem Piotrem 

18.00 † Janina Stolka – 20. rocznica śmierci – od siostrzenicy Małgorzaty z rodziną 

 Niedziela 

16 lutego  
 

6. Niedziela Zwykła 
 

Syr 15,15-20;  
1 Kor 2,6-10;  

Mt 5,17-37 

 8.00 
† Stefania Ozorowska – 3. rocznica śmierci; 

† Bernard Ozorowski – od córek z rodzinami 

 9.30 † Karol Welchowski – od szwagra Ewarysta z rodziną 

9.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin 

11.00 † Zofia Piątkowska – od Ewy Derendy z synem oraz od rodziny Szarowskich 

11.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Łukasza 

12.30 † Jadwiga i Stanisław; † Waleria i Szczepan 

12.30 † Adam Mikłaszewski – 3. rocznica śmierci – od dzieci z rodzinami 

17.00 
† Roman Skrzypczak – 9. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodzin Skrzypczaków, 

Witkowskich, Dombków i Wachowskich 

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 

09. lutego 2020 r.     5. Niedziela Zwykła                   Nr 6/2020 (233) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 r. 

(fragmenty) 

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię» 

Drodzy braci i siostry, 

1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 

obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy 

kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie 

utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem  solidarności Syna 

Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże 

wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby 

pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy 

Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na 

drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, 

znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i 

opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, 

aby słuchać Jego słowa — słowa, które dawało nadzieję!» (Anioł Pański, 6 

lipca 2014). 

W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do 

chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od 

Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom 

przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus 

Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli 

samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione 

człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą 

głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego 

człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, 

zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności. 

2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia? Ponieważ On sam uczynił się 

słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując następnie 

pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko ten, kto osobiście przeżywa to 

doświadczenie, będzie potrafił pocieszyć drugiego /…/  

http://www.swietyduch.pl/


 

3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba stawia was w szczególny 

sposób pośród owych, “utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają 

wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło, które oświeca wasze chwile 

ciemności i nadzieja wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was, 

abyście przyszli do Niego: «Przyjdźcie». W Nim bowiem niepokoje i pytania, 

które rodzą się w tej waszej “nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich 

pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i 

zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła. 

W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca, aby się pokrzepić. Kościół 

chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym 

jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem, w którym można znaleźć 

Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na 

duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać ludzi, którzy, uzdrowieni 

miłosierdziem Bożym ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść 

krzyż, tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez które ponad swoją chorobą 

można dostrzec horyzont i otrzymać światło i powietrze dla waszego życia. 

W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom wpisuje się działalność 

pracowników służby zdrowia, /…/ którzy, wykonując swoje zadania zgodnie 

z kompetencjami, pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który ofiaruje 

pociechę i troszczy się o chorą osobę, opatrując jej rany.  

4. /…/ Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest 

nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 

29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć 

od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i 

wiara w Boga autora życia.  

Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, 

którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także wszystkich 

pracowników służby zdrowia. Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości 

w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Watykan, 3 stycznia 2020 r., 

we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 

 
 

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. 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 5. Niedziela Zwykła -  09. lutego 2020 r. 

1. W dzisiejszą niedzielę 09. lutego na Mszy św. o godzinie 11.00 

modlimy się za † Piotra Bartoszcze – jednego z pierwszych 

przywódców „Solidarności Rolników Indywidualnych” z okazji jego 36. 

rocznicy śmierci. Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy. 

2. Dzisiaj - w drugą niedzielę miesiąca - zbiórka inwestycyjna na cele 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

4. We wtorek – na pamiątkę pierwszego objawienia Najświętszej 

Maryi Panny w Lourdes 11 lutego 1858 r. – obchodzimy 28. Światowy 

Dzień Chorego. W naszych modlitwach pamiętajmy o chorych i 

wszystkich opiekujących się chorymi. W naszej parafii udzielimy 

sakramentu chorych w ramach naszych rekolekcji parafialnych na 

rozpoczęcie Wielkiego Postu, w czwartek po środzie popielcowej (27. 

lutego).  

5. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania w środę 12. 

lutego o godzinie 19.00 w kaplicy. 

6. W czwartek 13 lutego w naszej parafii jest dzień całodziennej adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Chociaż w naszej parafii całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu jest codziennie, to jednak w całej 

naszej Archidiecezji przez cały rok codziennie jest wyznaczona inna 

parafia, w której jest adoracja. Znajdźmy choć chwilę czasu w czwartek, 

aby nawiedzić Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i w ten sposób 

łączmy się z wszystkimi wiernymi naszej Archidiecezji w uwielbieniu 

Pana. Adoracja jest w dolnej kaplicy. 

7. „Spotkanie biblijne” w czwartek i w sobotę po Mszy św. o godzinie 

18.00 w bibliotece. 

8. „Teologia przy kawie” w piątek o godzinie 19.00 na plebanii. 

9. Parafialny Zespół Caritas organizuje IV. Bal charytatywny w dniu 21. 

lutego 2020 r. w Dworze Biesiadnym w Rojewie. Bilety-cegiełki do 

nabycia u p. Doroty (numer telefonu: 695 203 945). 

10. Od dzisiaj rozprowadzamy „Pomocnik Wielkopostny”. To praktyczna 

pomoc na Wielki Post, opracowana z myślą o dorosłych. Na każdy dzień 

jest fragment Słowa Bożego, modlitwa i wielkopostna rada. Dodatkowo 

znajdują się wyjaśnienia znaków Wielkiego Postu oraz nawiązania do św. 

Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Cena 3,50 zł. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Aleksandra Kaźmierczaka, 

Bożenę Bachorę oraz Barbarę Głowacką. Wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie!  


