
Intencje Mszalne: 3. Niedziela Wielkiego Postu - 15. marca 2020 r. 

Poniedziałek 

16 marca   

2 Krl 5,1-15a;  

Łk 4,24-30 

8.00 † Włodzimierz Pawłowski – od rodziny Kowalów z Kruszwicy 

17.00 † Jerzy Naumann – od przyjaciół Wiecankowskich 

17.00 † Henryk Kunicki – 4. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

17.00 † Mariola Flak – od siostry Krystyny z mężem i Kludyną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Zdzisław Szczypiński – od żony; † Jerzy Zygmunt – od rodziny Cieszyńskich z 
Konina; † Zofia Heska–Dziabas; † Edmund Stempowski; † Bronisław Murawski; 

† Bogdan Pigłowski; † Bogusz Giemziak – od ZP P. Matuszak; † Agnieszka 

Andrysiak–Rusinek; Grzegorz Fengler – od ZP P. Wójcika 

Wtorek 

17 marca 
 

Dn 3,25.34-43;  

Mt 18,21-35 

8.00 † Anna i Bartłomiej Kruk 

17.00 † Andrzej Schmidt – od córki Moniki z mężem i dziećmi 

17.00 † Kazimiera Dąbek – od wnuczki Anety z rodziną 

18.00 † Andrzej Grabowski – od chrześniaczki Anety z rodziną 

18.00 † Władysław Kwiatkowski – od siostry Haliny z córką 

Środa 

18 marca 
 

Pwt 4,1.5-9; 
Mt 5,17-19 

8.00 † Józef i Wanda Witczak oraz zmarli z rodziny 

8.00 † Jan Mucek – 28. rocznica śmierci; † Julian i Józef Mucek 

17.00 † Zofia Jarecka – 15. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

17.00 † Henryk Wojciechowski – od córki Marii z Jackiem 

18.00 † Bogumił Ziętara – od rodziny Burdaków z Dziarnowa 

18.00 † Helena Woźnica- od córki Mirosławy z mężem 

Czwartek 

19 marca 

Św. Józefa 

Oblubieńca NMP 
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; 

 Rz 4,13.16-18.22;  

Mt 1,16.18-21.24a 

8.00 † Józef i Genowefa Mostowscy oraz zmarli z rodziny 

17.00 † Józefa i Tomasz Gburczykowie oraz zmarli z rodziny 

17.00 † Wanda Strzelecka – od Wiesławy z mężem 

18.00 † Jarosław Przekwas – od Renaty Szotkiewicz 

18.00 † Czesław Hames – od córki Marzanny z rodziną 

Piątek 

20 marca 
 

Oz 14,2-10; 
Mk 12,28b-34 

8.00 † Franciszek Malinowski – od żony, syna i rodziny 

 Droga Krzyżowa 

17.00 † Helena Rezler – od brata Stanisława z rodziną 

17.00 † Piotr Nowicki – od mamy Agnieszki z rodziną 

 Droga Krzyżowa 

18.00 † Eugeniusz Kowalski – od mamy 

18.00 † Marek Korkowski – od rodziny Stopów i Ptaków 

18.00 † Stanisław Działo – 20. rocznica śmierci  

Sobota 

21 marca 
 

Oz 6,1-6;  

Łk 18,9-14 

8.00 † Mieczysław Bartoszewicz – od syna Janusza z rodziną 

18.00 † Marcin Góralski – od Moniki, Arka i Oliwii Stramowskich 

18.00 † Wanda i Edmund Wojciechowscy oraz zmarli rodzice z obojga stron 

18.00 † Jerzy Naumann – od Anny Śledzińskiej z rodziną 

18.00 † Kazimiera Dąbek – od wnuczki Katarzyny z rodziną 

 Niedziela 

22 marca 
 

4. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

1 Sm 16,1b.6-7.10-13; 

 Ef 5,8-14; 

 J 9,1-41 

8.00 † Leon i Helena Adanowicz – od córki z rodziną 

9.30 † Petronela Jarzynowska – od bratanicy Aliny i Marysi z rodzinami 

9.30 † Władysław Zarzeczny – 1. rocznica śmierci  

9.30 † Maria, Franciszek, Piotr i Paweł Kotwasińscy 

11.00 † Jerzy Naumann – od Grażyny z dziećmi 

12.30 † Stefania i Józef Leśniewscy 

16.00 Gorzkie Żale – temat: „Przejrzeć” 

17.00 
† Kazimierz Stajkowski oraz † Tadeusz Stolarski – 25. rocznica śmierci (obaj) – od 
żony i siostry z rodziną 

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 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Dekret Prymasa Polski 
(najważniejsze fragmenty – całość zostanie omówiona w ramach kazania) 

W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 
zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 

87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym 
wiernym: 

a) osobom w podeszłym wieku,  

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi 
bezpośrednią opiekę, 

d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we 
wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby 
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do 
duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne 
lub internetowe. 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach 
następujących zasad: 

- przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie 
Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam, 

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez 
kontaktu bezpośredniego, 

W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte 
przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel 
medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. 
Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. 
Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. 

Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po 
Mszach świętych niedzielnych suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od 
powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.                   Abp Wojciech Polak 

Prymas Polski 

http://www.swietyduch.pl/


Sposoby przyjmowania Komunii św. 
 

Wierni przyjmują Ciało Pańskie w postawie stojącej. Przed przyjęciem 

Komunii przyklękają na jedno kolano lub wykonują skłon ciała. 

Podstawową formą przyjmowania Komunii św. w Polsce jest 

przyjmowanie jej do ust. Jednakże dokumentem z dnia 21. kwietnia 2006 r. 

Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w diecezjach Polski był 

dopuszczony sposób udzielania Komunii Świętej „na rękę”. Stąd też jeśli 

wierny, poprzez gest wyciągniętej dłoni prosi o Komunię Świętą na rękę, 

szafarz udziela Jej mu w ten sposób. Wierny powinien jednak                      

spożyć Komunię Świętą natychmiast, na oczach szafarza. 

Szafarz Komunii Świętej powinien mieć głęboką świadomość, że Jej 

udzielanie jest czynnością, na którą składa się kilka etapów. Najpierw 

następuje prezentacja Osoby Chrystusa („Ciało Chrystusa”). Wierny 

potwierdza swą wiarę, wymawiając słowo „Amen”. Potem szafarz udziela 

Komunii Świętej. Wierny po Jej spożyciu powraca na swoje miejsce. Od 

godnego sposobu udzielania Komunii Świętej zależy w dużym stopniu Jej 

godne przyjęcie i przeżycie. 

Wyjazd na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie 

się w niedzielę 7 czerwca w Warszawie. Msza św. na 

Placu Piłsudskiego rozpocznie się o godzinie 12.00. 

Na prośbę abp. Wojciecha Polaka i dzięki uprzejmości 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Kolei 

Wielkopolskich zostanie uruchomiony specjalny pociąg 

na beatyfikację (liczba miejsc 400). Gdy liczba chętnych będzie wyższa, 

możliwe jest uruchomienie drugiego składu. Koszt przejazdu w obie strony 

wynosi 5 zł. Zapisy na wyjazd (należy podać PESEL), wraz z wpłatą za 

bilet (bezzwrotną), przyjmujemy do przyszłej niedzieli 22. marca. 

Rozkład jazdy zamówionego pociągu z Inowrocławia dnia 7. czerwca jest 

następujący:  

Wyjazd: Inowrocław Rąbinek: 04:47 – Warszawa Wschodnia: 07:41. 

Powrót: Warszawa Wschodnia: 18:59 – Inowrocław Rąbinek: 21:53. 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
3. Niedziela Wielkiego Postu -  15. marca 2020 r. 

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych 

(można uzyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 

- Drogi Krzyżowe 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). 

2. Spotkanie z Ojcem Robertem, który głosił u nas rekolekcje, dla Rycerzy 

Niepokalanej oraz dla chcących wstąpić do Rycerstwa, ze względu na 

zaistniałą sytuację, dzisiaj się nie odbędzie. Odbędzie się w późniejszym 

terminie. 

3. W czwartek 19. marca w liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość 

Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Świętego. Msze św. o 

godzinie 8.00, 17.00 i 18.00 będą w kościele. W parafii Św. Józefa suma 

odpustowa o godzinie 18.00. 

4. Przez trzy kolejne niedziele - począwszy od dzisiaj - na Mszy św. o 

godzinie 17.00, odbywać się będą skrutynia, które mają za zadanie 

oczyścić umysł i serce wybranego do chrztu dorosłego katechumena oraz 

umocnić w walce przeciw pokusom, aby jeszcze bardziej przylgnął do 

Chrystusa. Dokonuje się to poprzez konfrontację z konkretnymi tekstami z 

Ewangelii św. Jana. Wstępem do skrutyniów będą także kazania pasyjne. 

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji kandydata do chrztu. 

5. W piątek 20. marca na Mszy św. o godzinie 18.00 katechumenowi 

przygotowującemu się do chrztu zostanie przekazany symbol wiary. O 

godzinie 19.00 w kaplicy adoracja Krzyża dla wszystkich chętnych.   

6. W kaplicy i w kościele można składać ofiary do skarbonek. Nasz 

Parafialny Zespół Caritas rozprowadza także świece-cegiełki. 

7. Ze względu na odwołane lekcje w szkołach, w tym roku rekolekcje dla 

dzieci ze szkół podstawowych się nie odbędą. Zawieszamy także wszelkie 

spotkania – m.in. z kandydatami do bierzmowania, biblijne do 

Wielkanocy; biuro parafialne – pilne sprawy biurowe czy rezerwacje 

Mszy św., podanie intencji - prosimy załatwiać po Mszach św. w zakrystii. 

8. Pan Czesław przyjmuje zapisy na wczasy do Dźwirzyna od 12. do 22. 

czerwca. Wpłata 115,00 zł przy zapisach. 

9. W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem zostaje odwołana 

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana 

Pawła II. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Bogdana Pigłowskiego, Barbarę 

Stankiewicz oraz Alinę Sobczak. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


