
Intencje Mszalne: 26. Niedziela Zwykła – 27. września 2020 r. 

Poniedziałek 

28 września 
 

Św. Wacława 
 

Hi 1,6-22;  

Łk 9,46-50 

8.00 † Karol Marciniak – od żony 

17.00 † Robert Kubiak – od mieszkańców Marulew 

17.00 † Bogusz Giemziak – od brata Włodzimierza z żoną i rodziną 

17.00 † Irena Kogut – od córki i wnuka Klaudiusza 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Jarosław Przekwas – od żony i dzieci; † Bonifacy Meller – od Zakładu Pogrz.  
„Credo”; † Krystyna Mazurkiewicz - od Zakładu Pogrz. P. Wójcika; † Danuta 

Stanielewicz; † Renata Laskowska–El Shazly; † Eugeniusz Bielawski; † Tomasz 

Stempowski; † Krzysztof Losik – od Zakładu Pogrz. P. Matuszak 

Wtorek 

29 września 

Św.  Archaniołów 

Michała, Gabriela 

i Rafała 

Dn 7,9-10.13-14; 

 J 1,47-51 

8.00 † Roman Głowacki – 5. rocznica śmierci; oraz zmarli z rodziny Głowackich 

17.00 † Tomasz Szklarski – od Grzegorz i Agnieszki 

17.00 † Kazimiera Barczak – od syna z żoną 

18.00 Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski 

18.00 † Janina Kubik – od brata Józefa z rodziną 

Środa 

30 września 
 

Św. Hieronima 
 

Hi 9,1-12.14-16;  

Łk 9,57-62 

8.00 
† Teresa Wojciechowska – od sąsiadów z ul. Jesionowej i Chrobrego (rodziny 

Giemziak i Wojtyniak) 

17.00 † Maciej Popiołek - od Józefa z synem 

17.00 † Irena Kaszubska – od Jadwigi Lewandowskiej 

18.00 † Jan Kijak – od siostrzenicy Zofii z rodziną 

18.00 † Jan Stępień – od syna Roberta z rodziną 

18.00 † Paweł Dziedzic – od rodziny Rogalskich 

Czwartek 

1 października 
 

Św. Teresy od 

Dzieciątka 

Jezus 
 

Hi 19,21-27;  

Łk 10,1-12 

8.00 
† Józef i Jadwiga Przybylińscy; † Helena i Adolf Wiśniewscy oraz zmarli z obojga 

stron 

8.00 † Józef Maciejewski – od brata Zbyszka z rodziną 

8.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 Bierzmowanie – za parafian, szczególnie młodzież przyjmującą sakrament bierzmowania 

17.00 † Józef Paczkowski – od chrześniaka Mariusza z żoną i synem 

17.00 † Michał Banaszak – od syna Arkadiusza z żoną 

17.00 † Czesław Kłos – od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 

Piątek 

2 października 

Św. Aniołów 

Stróżów 

Wj 23,20-23; 

 Mt 18,1-5.10 

8.00 † Jarosław Przekwas – od żony Anny i dzieci: Magdaleny i Tomasza 

17.00 † Roman Łukiewski – od przyjaciół Elżbiety i Bernarda Rosielewskich z rodziną 

17.00 † Robert Kubiak – od Kasi i Jacka 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Bogusz Giemziak – od bratanic: Emilii i Mileny 

18.00 † Konstanty Nowicki – od córki 

18.00 † Wiesława Sobczak – 5. rocznica śmierci – od męża i córki z rodziną 

Sobota  

3 października 
 

Hi 42,1-3.5-6.12-17; 

 Łk 10,17-24 

8.00 † Joanna Wodniak – od córki z mężem 

16.00 Msza św. ślubna 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej oraz zdrowie dla Danuty i Piotra z okazji 36. rocznicy ślubu 

18.00 † Andrzej Szmidt – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

18.00 † Józefa Sobczak – od Krystyny i Antoniego Miszczyk z rodziną 

Niedziela 

4 października 
 

27. Niedziela 

zwykła  
 

Iz 5,1-7; 

 Flp 4,6-9;  

Mt 21,33-43 

8.00 † Bronisław Murawski – od Leszka Karskiego z rodziną 

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

9.30 † Tomasz Rakoca – od rodziny Różalskich i Grabowskich 

9.30 † Mariusz Polewski – 6. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

9.30 † Jan Kijak – od rodziny Mańkowskich 

11.00 † Krystyna Nijak – od Barbary i Jana Gąsiewskich 

12.30 † Krystyna Matuszak – od Jagody Sarkowicz z rodziną 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Jarosław Wronka 

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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Październik - Miesiącem Różańca Świętego 
 

 W czwartek rozpoczyna się październik - miesiąc, 

który w szczególny sposób poświęcony jest modlitwie 

różańcowej. Przez cały miesiąc odprawia się 

nabożeństwa różańcowe, które my Polacy otaczamy 

wyjątkową czcią. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jakimś 

ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga 

nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. 

Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana 

wspólnie. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek 

przedtem. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą 

zaważyła na losach narodów, miast i społeczności. 

 Z głęboką wiarą uczestniczmy w tych nabożeństwach różańcowych, 

gdyż w życiu ludzkim nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się 

rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej. 

 Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii w dni powszednie będą 

codziennie o godzinie 17:30 w kościele; w niedziele o godzinie 16:30. W 

czwartek 01. października, ze względu na bierzmowanie, wyjątkowo 

Różaniec będzie po Mszy św. porannej o godzinie 8:30. Od poniedziałku 

do soboty o godzinie 7:30 - tak jak dotychczas - Różaniec jest prowadzony 

przez Wspólnotę Żywego Różańca. Każdego dnia za wspólne odmawianie 

Różańca w kościele lub w rodzinie możemy uzyskać odpust zupełny, który 

możemy ofiarować za siebie albo za jakąś osobę zmarłą na sposób 

wstawiennictwa. 
 

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; 17.00; 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek: 18.30-19.30; 

sobota: 11.00-12.00 – wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

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/


INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA PAŹDZIERNIK 

TAJEMNICE ŚWIATŁA - papieska intencja ewangelizacyjna: 
Za wiernych świeckich - szczególnie za Kobiety – 

aby na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani 
w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół. 

TAJEMNICE BOLESNE - intencja ogólna: 
O odnowę moralną naszej Ojczyzny. 

TAJEMNICE RADOSNE - Intencja krajowa: 
O zwycięstwo Jezusa i Maryi w sercu każdego człowieka 

oraz o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. 
TAJEMNICE CHWALEBNE - Intencja parafialna: 

O odkrycie ważności modlitwy różańcowej w rodzinach. 

 

Koronka 

do Bożego Miłosierdzia 

na ulicach miast świata 

 

Jutro, w poniedziałek 28. września o godzinie 15.00, 

zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia 

na ulicach miast świata. 

 W tym roku modlimy się: za kapłanów, za Ojczyznę i nią 

rządzących, o oddalenie pandemii koronawirusa, o pokój na 

świecie, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w 

odbudowie ich domów, za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas 

samych. 

 W Inowrocławiu modlitwa będzie prowadzona: 

- na ul. Jagiellońskiej, przy krzyżu misyjnym przed naszym 

kościołem, 

- na ul. Kopernika przy Krzyżu Tysiącleci, 

- na ul. Kościuszki, przy kościele Świętego Krzyża, 

- na ul. Laubitza przy pomniku Św. Wojciecha, 

- na ul. Staszica, przy kościele Św. Mikołaja. 

Serdecznie do wspólnej modlitwy zapraszamy! 
 

Sakrament Bierzmowania – 01. października, godzina 17.00 

Sakrament bierzmowania będzie udzielony przez ks. bpa Krzysztofa 

Wętkowskiego w czwartek 01. października na Msza św. o godzinie 

17:00 (01. października nie będzie Mszy św. o godzinie 18:00). 

Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania i ich świadków będzie 

jutro (poniedziałek 28. września) o godzinie 16:00. Po niej Msza św. i 

próba liturgiczna. Ostatnia próba przed bierzmowaniem będzie w środę 

30. września po Mszy świętej o godzinie 18:00. W czwartek 

Bierzmowani i ich świadkowie gromadzą się w kościele o godzinie 

16:30. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVI. Niedziela Zwykła – 27. września 2020 roku 

1. W pierwszy czwartek miesiąca pamiętajmy w naszych 

modlitwach o powołaniach kapłańskich, misyjnych i zakonnych. 

2. W pierwszy piątek miesiąca zapraszamy do skorzystania z 

sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci i młodzież od 

godziny 16:30. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

z okazji pierwszego piątku miesiąca zostanie odprawione po Mszy 

św. porannej. 

3. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające 

Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. porannej. 

4. W pierwszą sobotę miesiąca nawiedzenie chorych od 

godziny 8:00. 

5. Spotkanie biblijne w czwartek i w sobotę po Mszy św. 

wieczornej w bibliotece. 

6. Po dłuższej przerwie wznawiamy spotkania „Teologia przy 

kawie”. Młodzież zapraszamy w piątek na Mszę św. o godzinie 

18:00, po niej spotkanie na plebanii. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Krystynę Mazurkiewicz, 

Tomasza Stempowskiego, Krzysztofa Losika, Michała 

Banaszaka, Józefa Maciejewskiego, Czesława Karbownika, 

Ziemowita Krysztoforskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 


