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† Marianna, Stanisław, Maria, Sławomira, Joanna i Ireneusz Ejdys
† Wanda Strzelecka – od córki Elżbiety z mężem i wnuczki Sylwii z rodziną
† Andrzej Krzewina – od wnuczek Marty i Karoliny z rodzinami
† Daniel Pietrykowski – od ks. Marcina Łojko
Nabożeństwo Różańcowe
† Henryk Tomkiewicz – od szwagierki Janki z rodziną oraz od szwagierki Reginy
† Karol Nowakowski – od rodziny Wojtczaków z Tarnówki; † Emilia Fiutak – od Zakładu
Pogrzebowego „Credo”; † Zdzisław Waliński – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak

† Cecylia Skarpińska – od sąsiadów z ul. Lipowej 53
† Jan Kijak – od Edyty i Krzysztofa Budzińskich
† Irena Kaszubska – od Agnieszki Płachecińskiej z rodziną i od mamy Haliny
Nabożeństwo Różańcowe
Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski
† Henryk Persak – od rodziny Florków
† Tomasz Błażejewski – 21. rocznica śmierci – od rodziców
† Sylwester Piskorski – 21. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Piskorskich i
Szałeckich
† Jerzy Szukalski – od córki Magdaleny z mężem i synem
Nabożeństwo Różańcowe
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla ks. kan. Jerzego
Mostowskiego z okazji 53. rocznicy święceń kapłańskich
† Grzegorz Kołodziejczyk – od syna Marcina z rodziną
† Paweł Budny – od rodziny Barczaków z Paprosu
† Tadeusz Nowak – od szwagra Stefana z rodziną
† Marian Chudziński – od syna Mirosława z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
† Czesława Szablewska – od koleżanek ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
† Marian Duch – od sąsiadów z ul. Łokietka 13, I. klatka
† Jan Kijak – od kuzynów Bogumiła i Henryka oraz kuzynki Aleksandry
† Edmund, Marian, Kazimierz i Maria Szcześniakowie – od siostry
† Teresa Radzikowska – od siostry Anny z rodziną
Nabożeństwo Różańcowe
† Edmund Kajling – 10. rocznica śmierci – oraz zmarli rodzice z obojga stron
† Marian Duch – od żony i syna
† Władysław Zawada – od chrześniaka Leszka z synami
Nabożeństwo Różańcowe
† Małgorzata Cilska
† Jerzy Koziński – 10. rocznica śmierci; † Halina, Wojciech, Magdalena i
Władysław Marchlewscy; † Urszula Siwierska
† Brunon Sempowicz – 14. rocznica śmierci
† Irena Kaszubska – od syna Piotra z rodziną
† Agnieszka, Franciszka, Kazimierz, Jan i Ryszard Nowakowscy
Zmarli z rodzin: Głuszkowskich, Waniorków, Modelskich, Wróbli, Różewiczów
oraz Wesołowskich
W kaplicy: Msza św. grecko-katolicka w języku ukraińskim
† Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (1)
† Kazimiera Dąbek – 1. rocznica śmierci – od córki z mężem i rodziną
† Eleonora Piotrowska oraz zmarli z rodziny
† Stanisław, Lidwina, Piotr i Maria Żarek
† Daniel Pietrykowski – od Wiesławy Rosołek z Jackiem
† Bp Bogdan Wojtuś

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
25. października 2020 r.
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Aborcja
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego!
W czwartek 22. października, w liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła
II, Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie dopuszczalności
aborcji z powodu ciężkich wad płodu. Według Trybunału, aborcja z powodu
ciężkich wad płodu, jest niezgodna z polską Konstytucją. Eliminuje to jedną z
trzech przesłanek legalnej aborcji w naszym kraju.
Aborcja jest jednym z największych skandali współczesnego świata.
Współczesny świat, w świetle swoich praw, dopuszcza się prawdziwego
ludobójstwa. Żadna z wojen w historii ludzkości nigdy nie przyniosła tylu
ofiar, co aborcja. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego
roku na całym świecie wykonuje się obecnie 56 milionów zabiegów aborcji.
W Unii Europejskiej co 27 sekund dokonuje się aborcji. W latach 1973-2003
dokonano na świecie około 1 miliarda aborcji; od 2003 r. do dzisiaj kolejny
miliard.
Jako ludzie wierzący mamy obowiązek troszczyć się o każde poczęte życie,
walczyć z niesprawiedliwymi prawami legalizującymi aborcję, modlić się o
uratowanie każdego poczętego dziecka.
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!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 25. października 2020 roku
Poznań, dnia 23 października 2020 roku
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1. listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich
Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy,
pamięci i modlitwy za zmarłych.
Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o
tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków
nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka
miłość nie kończy się razem ze śmiercią.
W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i
dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych
rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1.
listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.
Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie
cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez
wierną modlitwę.
W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami
sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu
diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we
Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać
również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji,
zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze
wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i
telewizji.
W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za
wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

1. Przyjęcie do grona kandydatów do bierzmowania będzie dzisiaj 25. października
(niedziela) na Mszy św. o godzinie 11.00.
2. W tym tygodniu - do soboty - ostatnie nabożeństwa różańcowe - sprawowane będą
dzisiaj (niedziela) o godzinie 16.30 oraz od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30.
Przez cały rok od poniedziałku do soboty o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi
Wspólnota Żywego Różańca. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!
3. W środę 28 października mija 53. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Jerzego
Mostowskiego, który pomaga w naszej parafii. Msza św. w jego intencji będzie w
środę o godzinie 18.00. Ks. kanonikowi Jerzemu życzymy dalszego Bożego
błogosławieństwa oraz zdrowia.
4. W przyszłą niedzielę 1. listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
W naszym kościele Msze św. będą tak, jak w każdą niedzielę, o godzinie: 8.00,
9.30, 11.00, 12.30 oraz 17.00. W tym roku będą również Msze św. o godzinie:
12.30 i 17.00. Msza św. w sobotę o godzinie 18.00 również jest z tej Uroczystości.
5. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem
Wszystkich Wiernych Zmarłych – Zadusznym, Ks. Prymas zachęca wiernych, aby
nawiedzenie grobów swoich bliskich rozłożyć na czas pierwszych ośmiu dni
listopada, w których możliwe jest także zyskiwanie odpustów w intencji zmarłych.
Zasadniczo dnia 1. listopada Msze Święte sprawowane będą tylko w kościołach a nie
na cmentarzach. Na cmentarzach natomiast będą tradycyjne modlitwy za zmarłych z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
6. Od 1. do 8. listopada każdego dnia możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych
za nawiedzenie cmentarza, odmówienia tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych oraz
spełnienie pozostałych warunków odpustu, którymi są: stan łaski uświęcającej,
zupełne oderwanie się od grzechu nawet lekkiego, przystąpienie do Komunii św.,
odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach, w
których modli się Ojciec Święty.
7. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać nadal Wymienianki
jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem.
8. W naszej parafii w sobotę 7. listopada miały rozpocząć się katechezy dla
narzeczonych, tzw. kurs przedmałżeński. Niestety, ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną zostają zawieszone te katechezy w formie stacjonarnej. Prosimy,
aby narzeczeni zapoznali się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej:
www.narzeczeni.archidiecezja.pl - w zakładce „Katechezy online (na czas stanu
epidemii)” - dostępne są trzy wersje nauk. Duszpasterz spisujący protokół
przedślubny, podczas spotkania z narzeczonymi w biurze parafialnym, podejmie
rozmowę dotyczącą treści tych nauk.
9. W dzisiejszym Przewodniku Katolickim dodatek 5 minut z Bogiem.
10. Do wieczności Pan Bóg powołał z naszej parafii śp. Zdzisława Walińskiego.
We wtorek 20. października zmarł także ks. bp Bogdan Wojtuś; pogrzeb
odbył się wczoraj (sobota, 24. października). W naszej parafii odprawimy Mszę
św. za zmarłego ks. bpa Bogdana w przyszłą niedzielę 1. listopada o godzinie
17.00. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

