
Intencje Mszalne: 17. Niedziela Zwykła – 26. lipca 2020 r. 

Poniedziałek 

27 lipca 
 

Jr 13,1-11;  
Mt 13,31-35 

8.00 † Anna Paczkowska – od córki Longini z rodziną 

17.00 † Edward Wapiennik – od szwagierki Reginy z rodziną 

18.00 † Anna Ziółkowska – Msza św. Gregoriańska (27) 

18.00 † Bogdan Świerski – od wnuka Piotra z żoną Natalią i Amelką 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski; 

† Anna Kubiak – od rodziny Kaszak; 

† Joanna Wodniak; † Leokadia Zwolińska; † Władysław Zawada – od Zakładu 

Pogrzebowego P. Matuszak; 

† Zdzisław Lewandowski – od Zakładu Pogrzebowego „Credo” 

Wtorek 

28 lipca 
 

Jr 14,17-22;  

Mt 13,36-43 

8.00 † Zenon Kiliszewski – od siostry Czesławy z rodziną 

17.00 † Bogumiła Wojciechowska – od syna Marcina z rodziną 

18.00 † Tomasz Szklarski – od Wojtka i Magdy 

18.00 † Anna Ziółkowska – Msza św. Gregoriańska (28) 

18.00 † Kamila Witek – od kuzyna Waldemara z żoną 

Środa 

29 lipca 
 

Św. Marty 
 

1 J 4,7-16; 

 J 11,19-27 

8.00 † Jan, Stanisław Cichy; † Teresa i Stanisław Różańscy 

8.00 † Małgorzata, Irena i Edward Maciejewscy 

17.00 † Anna Ziółkowska – Msza św. Gregoriańska (29) 

18.00 † Roman Sienkiewicz – 2. rocznica śmierci – od córki z rodziną 

18.00 † Kazimiera Wesołowska – od syna Andrzeja 

Czwartek 

30 lipca 
 

Jr 18,1-6;  

Mt 13,47-53 

8.00 † Jadwiga Krukiewicz – od brata z rodziną 

17.00 † Józef Ropinski – od córki z mężem i od wnuczki 

18.00 † Józef Paczkowski – od Jadwigi Banaszak 

18.00 † Anna Ziółkowska – Msza św. Gregoriańska (30) 

18.00 † Włodzimierz Pawłowski – od rodziny Kamińskich 

Piątek 

31 lipca  

Św. Ignacego 

z Loyoli 

Jr 26,1-9;  
Mt 13,54-58 

8.00 † Konstanty Nowicki – od Barbary Czyżewskiej z rodziną 

17.00 † Robert Kubiak – od żony 

18.00 † Kamila Witek – od kuzynostwa Luizy i Mikołaja z rodzinami  

18.00 † Teresa Małek – od koleżanki Danuty Wawrzak  

18.00 † Józef Paczkowski – od córki Arlety z rodziną 

Sobota  

1 sierpnia 
 

Św. Alfonsa Marii 

Liguoriego 
 

Jr 26,11-16.24;  

Mt 14,1-12 

8.00 † Grzegorz Fengler – od żony 

17.00 Msza św. ślubna 

18.00 † Helena Wiśniewska – 1. rocznica śmierci – od męża i córek z rodzinami 

18.00 † Jan i Maria Burzec – od dzieci 

18.00 † Bronisław Jaworski – od Mariana Jaworskiego z rodziną 

Niedziela 

2 sierpnia 
 

18. Niedziela 

zwykła  
 

Iz 55,1-3;  

Rz 8,35.37-39;  
Mt 14,13-21 

8.00 † Kamila Witek – od sąsiadów Kubasiaków 

9.00 W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim 

9.30 † Lucyna Zarzeczna – 2. rocznica śmierci 

11.00 † Emilka Staniszewska – 5. rocznica śmierci – od mamy i rodziny 

12.30 
† Kazimierz Rafalski – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi; 

oraz zmarli rodzice z obu stron  

12.30 † Jadwiga Gajewska – od rodziny Płocków 

19.00 † Krystyna i Stanisław Dziennik – od syna Andrzeja 

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 
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ODPUST PORCJUNKULI 

2 sierpnia 

2 sierpnia w kościołach i 

klasztorach franciszkańskich 

obchodzone jest patronalne święto 

Matki Bożej Anielskiej -

Porcjunkuli. Tego też dnia w 

każdym kościele parafialnym 

można uzyskać odpust zupełny 

Porcjunkuli. 

Trochę historii 

Dlaczego święto Matki Bożej Anielskiej - Porcjunkuli? Otóż ma to 

związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Była to pierwotnie 

kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez 

pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi 

z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę 

Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. 

"Biedaczyna" z Asyżu w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. 

Wkrótce przyłączyli się do niego towarzysze. W tym czasie kapliczka wraz z 

przyległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej góry 

Subasio, jednak wkrótce (1211 r.) odstąpili ją św. Franciszkowi i jego 

współbraciom, którzy wybudowali sobie tam ubogie szałasy - domy. W kilka 

lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie 

(konsekracja) kapliczki-kościółka. 
 

 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

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; 19.00; 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; sobota: nieczynne. 

Numer konta parafii: 05 1240 1196 1111 0010 6494 1416 

Tytuł wpłaty: - darowizna na cele kultu religijnego parafii lub 

- darowizna na cele charytatywno–opiekuńcze parafii 

Bóg zapłać za wszelką pomoc! 

http://www.swietyduch.pl/


W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do kościółka druga nazwa - 

Porcjunkula, być może wprowadzona przez św. Franciszka. Etymologicznie 

oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobna część. Prawdopodobnie 

nawiązywała ona do bardzo małych rozmiarów kościółka i przyległego 

terenu. Tak więc Porcjunkula stała się macierzystym domem zakonu św. 

Franciszka. 

W latach 1569-1678 wybudowano świątynię, w środku której znajduje się 

zachowany pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula. Przy końcu bocznej 

nawy tego kościoła jest cela, w której mieszkał i zmarł św. Franciszek. 11 

kwietnia 1909 r. papież Pius X podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej w 

Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej. Jest to jedyna 

Bazylika papieska poza Rzymem. 

Skąd odpust Porcjunkuli? 

Łączy się on ze starym przekazem. Otóż, pewnej nocy latem 1216 r. św. 

Franciszek usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, do kaplicy!" . Kiedy tam 

się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony 

Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, 

w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, 

w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. 

Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą 

mojego Kościoła". Franciszek upadł na twarz i rzekł: "Trzykroć Święty Boże! 

Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i 

popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie 

tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby 

wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, 

mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". 

Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: "Proszę 

błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, 

aby poparła sprawę moją przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. 

Wtedy Chrystus Pan powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. 

Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, 

pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, 

któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi". Podanie 

głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał 

wówczas papież Honoriusz III, który faktycznie udzielił odpustu zupełnego 

na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 

sierpnia. Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w 

kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to jedynie 2 sierpnia. 

 

Od XIV w. papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać 

poszczególnym kościołom franciszkańskim. Dostępować go mieli wszyscy ci 

wierni, którzy tego dnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich. W 

1847 r. Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i przywilej odpustu rozszerzył na 

wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III. Zakon św. 

Franciszka. W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu 

wszystkim kościołom, jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. W rok później 

św. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne. 

By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak spełnić następujące 

warunki, a więc: pobożnie nawiedzić kościół parafialny, odmówić w nim 

Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, przystąpić do spowiedzi świętej 

(jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej), przyjąć Komunię świętą,  

pomodlić się według intencji Ojca Świętego, wykluczyć przywiązanie do 

jakiegokolwiek grzechu. 

Warto więc tego dnia skorzystać ze "skarbca Bożego Miłosierdzia" i 

uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka odpust 

zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. Odpust ten 

możemy ofiarować za siebie samego albo za jakąś osobę zmarłą na sposób 

wstawiennictwa.   

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: XVII. Niedziela Zwykła – 26. lipca 2020 roku 

1. Wczoraj 25 lipca było wspomnienie Św. Krzysztofa – Patrona kierowców, 

dlatego dzisiaj po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy 

tej okazji do puszek przeznaczone będą na środki transportu dla polskich 

misjonarzy. 

2. W sobotę 1. sierpnia przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich, którzy oddali 

swoje życie w obronie naszej Ojczyzny. Tego dnia rozpoczynamy również miesiąc 

modlitw o trzeźwość narodu polskiego. 

3. Rodziców oraz dzieci przystępujące w przyszłą niedzielę do I. Komunii św. 

zapraszamy w piątek na godzinę 16.00. Prosimy o przyniesienie świecy oraz alby. 

Dzieci przystąpią do spowiedzi św., nastąpi także odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych. 

4. Korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej: www.ppag.pl 

zapraszamy od środy 29 lipca do środy 5 sierpnia br. do duchowego 

pielgrzymowania na Jasną Górę. Jednocześnie w tym czasie od środy codziennie 

zapraszamy w naszej parafii na wieczorny Apel Jasnogórski o godzinie 21:00. Na 

fanpage’u grupy niebieskiej zamieściliśmy również Maryjną dziewiątkę, która 

każdego dnia zaprasza do odwiedzenia jednego kościoła poświęconego Matce Bożej 

w rejonie inowrocławskim. 

5. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Irenę Kogut, Marię Teichert, Halinę 

Stawicką, Teresę Wojciechowską, Karola Marciniaka oraz Zbigniewa Kurzawę. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


