
Intencje Mszalne: 1. Niedziela Wielkiego Postu - 01. marca 2020 r. 

Poniedziałek 

2 marca 
 

Kpł 19,1-2.11-18;  
Mt 25,31-46 

8.00 
† Edmund Roszak – 18. rocznica śmierci; † Marianna, Franciszek, Mariola, 

Helena, Franciszek, Wanda, Stanisław i Edmund 

17.00 † Urszula Olejnik – od syna 

17.00 † Andrzej Schmidt – od żony z synem 

17.00 † Kazimierz Balcerak -od córki Marianny 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Za  zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

† Krystian Zawada – 1. rocznica śmierci – od mamy, braci i babci; † Kazimierz 

Sołtysiak – 12. rocznica śmierci – od żony i córek z rodzinami 

Wtorek 

3 marca 
 

Iz 55,10-11;  
Mt 6,7-15 

8.00 † Kunegunda i Władysław oraz † Grzegorz i Arkadiusz 

17.00 † Jarosław Przekwas – od rodziny Kwiecińskich 

17.00 † Eugeniusz Kowalski – od rodziny Adamczyków i Łuczaków 

18.00 † Petronela Jarzynowska – od Elżbiety i Krzysztofa Mozgowiec z rodziną 

18.00 † Czesław Hames – od żony 

Środa 

4 marca 
 

Św. Kazimierza 

Królewicza 
 

Syr 51,13-20;  

 J 15,9-17 

8.00 † Renata Szymczak – 5. rocznica śmierci – od mamy i siostry z rodziną 

17.00 † Kazimierz Kwieciński – rodziny Przekwas z ul. Lipowej 

17.00 
† Józef Grobelski – 8. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami; † Jadwiga 

Kozłowska 

18.00 † Kazimierz, Janina i Ryszard Przekawas 

18.00 † Bogumił Ziętara – od syna Dariusza z żoną Ewą 

Czwartek 

5 marca 
 

Est 4,17k.l-m.r-u;  

Mt 7,7-12 

8.00 † Jan Czapiński – od żony - oraz zmarli z rodziny 

17.00 † Elżbieta Ostafi – od wuja Jana z rodziną z Dobrego 

17.00 † Janina Wollnik – od brata Mieczysława z rodziną 

18.00 † Arkadiusz Cieplik – 2. rocznica śmierci – od mamy i siostry 

18.00 † Władysława Goska – od córki Teresy z mężem 

Piątek 

6 marca 
 

Ez 18,21-28 ;  
Mt 5,20-26 

8.00 
† Antoni Wasielewski – od żony - oraz zmarli rodzice † Maria i Franciszek 

Wasielewscy 

8.30 Droga Krzyżowa 

16.30 Spowiedź I. piątkowa 

17.00 † Andrzej Grabowski – od sąsiadów z ul. Łokietka 14, I. klatka 

17.00 † Marek Więcek – od synów z rodzinami 

17.30 Droga Krzyżowa 

18.00 † Jan Czapiński oraz zmarli z rodziny Czapińskich i Antczaków 

18.00 † Eugeniusz Kowalski – od kuzynki Jadwigi Paczkowskiej 

Sobota 

7 marca 
 

Pwt 26,16-19;  

Mt 5,43-48 

8.00 † Brunon i Genowefa Cilscy oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Jerzy Zygmunt – od rodziny Guttków 

18.00 † Petronela Jarzynowska – od Agaty i Tadeusza Mozgowiec 

18.00 † Wanda Strzelecka – od córki Elżbiety z mężem 

18.00 † Wanda Lipińska – od Krystyny Lewandowskiej z rodziną 

 Niedziela 

8 marca  
 

2. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Rdz 12,1-4a;  

2 Tm 1,8b-10;  

Mt 17,1-9 

 8.00 † Henryka, Janusz, Zbigniew i Andrzej Giemzowie; † Jan Sojka 

 9.30 † Stanisław Fic, † Kazimiera Kowalska  

9.30 † Anastazja Guzińska – 1. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

9.30 † O. Grzegorz Marciniak SJ 

11.00 † Jan Zemski 

12.30 

† Wojciech Dąbrowski – 3. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami oraz za 

zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron i rodzinę Czesławy i Jerzego 

Wesołowskich 

16.00 Gorzkie Żale – temat: „Przemienić się i zajaśnieć” 

17.00 † Petronela Jarzynowska – od wnuka Piotra z rodziną 

17.00 Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim – w kaplicy 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych!!! 
REZERWACJE INTENCJI (TAKŻE W DNI POWSZEDNIE) - PRZYNAJMNIEJ PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ!!! 

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 

01. marca 2020 r.                    1. Niedziela Wielkiego Postu          Nr 9/2020 (236) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Gorzkie Żale: Zanurzeni w Jego śmierci 
Liturgia Słowa w Wielkim Poście w szczególny 

sposób podkreśla chrzcielny charakter okresu 
przygotowawczego do Wielkanocy. W naszej parafii 
w tym roku do przyjęcia sakramentów 

wtajemniczenia chrześcijańskiego przygotowuje się dorosły katechumen i 
dziewczynka w wieku katechizacyjnym. Wielki Post będzie dla nich czasem 
zintensyfikowanej formacji. Chcemy im towarzyszyć, wspierać ich modlitwą 
i przykładem, ale i sami pragniemy odkryć moc sakramentu chrztu w 
naszym życiu i z radością odnowić przyrzeczenia chrzcielne w Wigilię 
Paschalną. Dlatego zapraszamy na Gorzkie Żale, w czasie których ks. Marcin 
Przybylski wygłosi serię kazań pasyjnych pod tytułem: „Zanurzeni w Jego 
śmierci”. Tematy poszczególnych kazań będą następujące: 

I. Niedziela Wielkiego Postu: „Umrzeć dla grzechu”; 
II. Niedziela Wielkiego Postu: „Przemienić się i zajaśnieć”; 
III. Niedziela Wielkiego Postu: „Zostawić dzban”; 
IV. Niedziela Wielkiego Postu: „Przejrzeć”; 
V. Niedziela Wielkiego Postu: „Dać się przeprowadzić przez śmierć”; 
VI. Niedziela Wielkiego Postu: „Wejść w nowe życie”. 

W dzisiejszą niedzielę 1 marca podczas Mszy św. o godzinie 17.00 
odbędzie się obrzęd „wybrania” czyli „wpisania imienia” katechumena. 
Zapraszamy do udziału i prosimy o modlitwę w jego intencji oraz 
wszystkich, którzy w tym roku przyjmą sakramenty wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. 

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/


INTENCJE 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 
 

TAJEMNICE ŚWIATŁA - 

intencja ogólna: 

Za przystępujących do sakramentu 
pokuty o łaskę dobrej i owocnej 

spowiedzi świętej oraz za spowiedników 
o dar rozeznania dla nich. 

 

TAJEMNICE BOLESNE - 

papieska intencja ewangelizacyjna: 

Za katolików w Chinach, aby Kościół 
w Chinach zachował wierność Ewangelii 

                  i wzrastał w jedności. 
 

TAJEMNICE RADOSNE - Intencja krajowa: 

O pokój na świecie, w naszej ojczyźnie, 
w naszych rodzinach i w naszych sercach. 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE - Intencja parafialna: 

O dobre, duchowe owoce Wielkiego Postu. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 

1. Niedziela Wielkiego Postu - 01. marca 2020 r. 

1. Kończymy dzisiaj nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, 
które prowadził O. Robert Twardokus, Franciszkanin. 
Dziękujemy O. Robertowi za podjęty trud i życzymy szczególnego 
Bożego wsparcia w jego pracy duszpasterskiej. 

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopost+nych 
(można uzyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 
- Drogi Krzyżowe dla wszystkich w piątki po Mszach św. o 
godzinie 8.00 i o 17.00. 
- Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 (ofiary zbierane podczas 
tego nabożeństwa przeznaczone będą na kwiaty i budowę Grobu 
Pańskiego). 

3. Przypominamy o jałmużnie wielkopostnej. W kaplicy i w kościele 
można składać ofiary do skarbonek. Nasz Parafialny Zespół 
Caritas rozprowadza także świece-cegiełki. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. 

4. Od połowy lutego można już składać deklaracje podatkowe PIT. 
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na nasz Parafialny 
Zespół Caritas. Numer KRS-u jest podany w naszej parafialnej 
gazetce. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie 
potrzebujących. 

5. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych 
we wtorek 3 marca o godzinie 19.00 w kaplicy.  

6. W pierwszy poniedziałek miesiąca w łączności z Mszami litania 

do Ducha Świętego, a na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 

modlić za zmarłych mężów i zmarłe żony, polecanych przez 
parafian. Imiona i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary 
mszalne można składać przede Mszą do koszyczka wystawionego 
przed ołtarzem. 

7. We wtorek w łączności z Mszami modlimy się w wrażliwość 
miłosierdzia za przyczyną Św. Brata Alberta; w czwartek o liczne i 
święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne za przyczyną bł. 
ks. Jerzego Popiełuszko. W pierwszy piątek miesiąca okazja do 

spowiedzi św. od godziny 16.30. Po Mszy św. o godzinie 8.00 
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

8. Z posługą sakramentalną do chorych w pierwszą sobotę miesiąca (7 
marca) udamy się od godziny 8.00. 

9. „Spotkanie biblijne” w czwartek i w sobotę po Mszy św. o godzinie 
18.00. 

10. „Teologia przy kawie” w piątek o godzinie 19.30 na plebanii. 

11. Przyszła niedziela, po pierwszej sobocie miesiąca, jest kolejnym 
dniem naszego przygotowania do nawiedzenia obrazu MB 
Jasnogórskiej. Zapraszamy 15 minut przed Mszami na dalszą 
naukę „Bogarodzicy”. 

12. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca zbiórka inwestycyjna na 
cele parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

13. Biblioteka Parafialna czynna będzie za tydzień po Mszach św. 
przedpołudniowych. 

14. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Agnieszkę Andrysiak-Rusinek, 
Zofię Heskę-Dziabas, Jana Kijaka, Lecha Jańczaka. Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie! 


