
Intencje Mszalne: 31. Niedziela Zwykła – 01. listopada 2020 r. 

Poniedziałek 

2 listopada 
 

Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych 

Zmarłych 
 

Hi 19,1.23-27a; 
 1 Kor 15,20-24a.25-28; 

Łk 23,44-46.50.52-53; 
24,1-6a 

7.30 Różaniec za zmarłych 

8.00 † Marianna i Adam Mikłaszewscy – od dzieci z rodzinami 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (2) 

17.00 
† Andrzej Banaszak; † Leon, Katarzyna i Andrzej Ligoccy; † Jadwiga, Leon i 

Leokadia Lisiak; zmarli z rodziny Ligockich i Szczechowiczów 

17.00 
† Paweł Kuna – od rodziny Milczków z Inowrocławia i z Brzozy oraz od rodziny 
Studzińskich z Jeżewa 

17.30 Różaniec za zmarłych 

18.00 Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

Wtorek 

3 listopada 
 

Flp 2,5-11; 

 Łk 14,15-24 

8.00 † Teresa Radzikowska – od brata Macieja z rodziną 

17.00 † Anastazja, Teodor, Stanisława i Zygmunt Szałkiewicz; † Bronisław Kołtuniak 

17.00 † Jan Kijak – od wuja Józefa Kijaka z żoną 

17.30 Różaniec za zmarłych 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (3) 

18.00 † Mieczysław Mysza – od żony i syna z żoną 

Środa 

4 listopada 
 

Św. Karola 

Boromeusza 
 

Flp 2,12-18;  
Łk 14,25-33 

7.30 Różaniec za zmarłych 

8.00 
† Janina Nowicka – 30. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Nowickich i 

Kowalskich 

17.00 † Bogdan Lewandowski – 1. rocznica śmierci – od żony  

17.00 † Genowefa Uklejewska – od bratanka Mariusza z żoną  

17.30 Różaniec za zmarłych 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (4) 

18.00 † Grzegorz Kołodziejczyk – od syna Pawła z rodziną 

Czwartek 

5 listopada 
 

Flp 3,3-8a;  

Łk 15,1-10 

8.00 † Pelagia i Jan Walczakowie – od Apolonii i Henryka Kubiaków 

17.00 † Mariusz Polewski – od rodziców i rodzeństwa 

17.00 † Jerzy Szukalski – od szwagierki Geni z rodziną 

17.30 Różaniec za zmarłych 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (5) 

18.00 † Henryk Persak – od Danuty i Zbigniewa Banaszczuków z rodziną 

Piątek 

6 listopada 
 

Flp 3,17–4,1;  

Łk 16,1-8 

8.00 † Jerzy Gaszak – 10. rocznica śmierci; oraz zmarli rodzice z obojga stron 

17.00 
† Zygfryd, Gertruda, Alfons, Grzegorz, Roman, Leon i Alfons Eich; † Helena 

Kasińska 

17.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże łogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marianny i Kazimierza z okazji 55. rocznicy 

zawarcia małżeństwa 

17.30 Różaniec za zmarłych 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (6) 

18.00 † Krzysztof Dziubich – 26. rocznica śmierci – od siostry z rodziną 

Sobota  

7 listopada 
 

Flp 4,10-19;  

Łk 16,9-15 

7.30 Różaniec za zmarłych 

8.00 † Jan Kijak – od kuzynek Danuty i Jadwigi z rodzinami 

18.00 Msza św. zarezerwowana – brak podanej intencji  

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (7) 

18.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośba o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marka Batkowskiego z 
okazji 50. rocznicy urodzin – od żony i córek 

Niedziela 

8 listopada 
 

32. Niedziela 

Zwykła 
 

Mdr 6,12-16;  

1 Tes 4,13-18;  

Mt 25,1-13 

8.00 † Zdzisława – 7. rocznica śmierci; † Jan i Mieczysław Wiśniewscy 

8.00 † Teresa Wesołowska – 11. rocznica śmierci – od męża i córki 

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

9.30 † Zygmunt, Stanisława i Leon Dąbrowscy 

11.00 † Ludwik Kaliski  oraz zmarli z rodziny 

12.30 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (8) 

12.30 † Zdzisława Ponikierska – 10. rocznica śmierci – od męża i dzieci 

17.00 † Paweł i Stanisława Frąckowiak – od syna z rodziną 

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. listopada 2020 r.  31. Niedziela Zwykła – Uroczystość Wszystkich Świętych  Nr 38/2020 (265) 
 

 
 

 

 „Mało wiedzy oddala od Boga. 

Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”. 

Ludwik Pasteur – pierwszy, który opracował szczepionki,  

między innymi przeciwko wściekliźnie, wąglikowi i cholerze. 

Zachęcamy do przeczytania książki: 

Jerome Lejeune, Czym jest ludzki embrion? 

- książka do pobrania w formacie PDF z naszej strony parafialnej: 

www.swietyduch.pl/2020/10/czym-jest-ludzki-embrion 

Jest tam również świadectwo o Profesorze jego żony! 

 Jerome Lejeune (1926-1994) francuski lekarz i genetyk, doktor medycyny 

i doktor nauk Sorbony w Paryżu. To właśnie jemu zawdzięczamy odkrycie 

przyczyny Zespołu Downa. Jego odkrycia z dziedziny genetyki nabrały 

szczególnego znaczenia dla określenia statusu prawnego ludzkich embrionów. 

Rzadko kiedy udaje się tak jasno i przystępnie przedstawić fakty, których 

dostarcza nam genetyka w momencie, kiedy należy ustalić, czym jest ludzki 

embrion i jak w konsekwencji powinien być traktowany. 

 Był człowiekiem głęboko wierzącym. W Wielki Piątek 1994 r. 

wyspowiadał się oraz przyjął sakramenty. Zmarł w poranek wielkanocny 1994 

r. Do kapłana, który do niego przyszedł w Wielki Piątek powiedział: 

„Wie ksiądz, że nigdy nie zdradziłem mojej wiary”. 
 
 

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/
http://www.swietyduch.pl/2020/10/czym-jest-ludzki-embrion


Gniezno, 27 października 2020 r.  
 

SŁOWO ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA 

METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO 

Drodzy Siostry i Bracia! 

Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród 

nich wymaga hospitalizacji, a niejeden przegrał już walkę z chorobą. Jako Kościół jesteśmy 

szczególnie odpowiedzialni za zdrowie i życie wszystkich powierzonych naszej 

duszpasterskiej trosce. Dlatego raz jeszcze apeluję o przestrzeganie obowiązujących zasad 

sanitarnych. To nie tylko przejaw naszego rozsądku, ale przede wszystkim wyraz naszej 

miłości bliźniego. 

Jako ludzie wierzący jesteśmy wezwani do modlitwy. Dlatego proszę, aby w kościołach 

naszej archidiecezji powrócić do codziennego śpiewu Suplikacji oraz nie ustawać w modlitwie 

za zmarłych, chorych, wszystkich, którzy niosą im pomoc, a także o ustanie epidemii. 

Proszę także o szczególną odpowiedzialność w czasie uroczystości Wszystkich Świętych i 

Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dnia Zadusznego. Rozłóżmy czas 

odwiedzin grobów naszych najbliższych na cmentarzach na różne dni listopada. Szczególną ku 

temu zachętę dał nam papież Franciszek, który zdecydował o przedłużeniu czasu uzyskania 

odpustu zupełnego za zmarłych na cały miesiąc. Każdy z nas może zatem wybrać dowolny 

dzień listopada, w którym podejmie modlitwę o życie wieczne dla swoich zmarłych. Osoby 

starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się na cmentarz – na 

przykład ze względu na zakazy gromadzenia się – mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w 

domu, podejmując lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub 

wypełniając uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swojego 

życia. W ten sposób, w duchowej łączności z naszymi zmarłymi, gdziekolwiek są pochowani, 

wypraszamy dla nich łaskę odpustu. 

W ostatnim czasie do lęku związanego z pandemią dołączyły także niepokoje społeczne 

związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Nie można oczekiwać 

od osób wierzących, aby wyparli się jednego z fundamentów swojej wiary, jakim jest 

szacunek dla każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie wolno nam jednak 

zapominać o przykazaniu miłości bliźniego. Moralnym obowiązkiem chrześcijanina jest 

deeskalacja konfliktu, a nie jego wzmaganie. Proszę zatem, aby wzorem Chrystusa odrzucić 

każdy rodzaj przemocy. Odpowiedzią uczniów Jezusa jest przebaczenie, modlitwa, 

podejmowany post. 

Oczywiście niezwykle bolesne i godne potępienia są działania protestujących, którzy 

niszczą pomniki, elewacje kościołów, a także przerywają sprawowane tam Msze święte. To 

profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody. Nie wolno nam jednak 

odpowiadać tym samym. Musimy wciąż pamiętać słowa św. Pawła, które tylekroć powtarzał 

nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko: „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” 

Apelując do osób protestujących o szacunek dla miejsc świętych, proszę jednocześnie Was, 

Siostry i Bracia, abyście nie odpowiadali agresją. Naszą reakcją ma być modlitwa i ekspiacja 

za dokonane profanacje. Proszę Was wszystkich, aby Kościół nadal był miejscem otwartym 

dla każdego człowieka, przestrzenią pojednania, zgody i wzajemnego szacunku. Niech 

przyświecają nam w tym słowa św. Pawła: „Błogosławcie tych, którzy was prześladują! 

Błogosławcie, a nie złorzeczcie! (…) Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”. 

Pragnę z całego serca podziękować osobom duchownym i świeckim, wszystkim, którzy w 

tym trudnym czasie niosą bliźnim duchową i materialną pomoc. Wszystkich zapewniam o 

mojej modlitwie i bliskości, i wzajemnie o modlitwę proszę. 

† Wojciech Polak 

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE: 01. listopada 2020 roku 

1. Dzisiaj przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszym kościele Msze św. są tak, 

jak w każdą niedzielę, o godzinie: 8.00, 9.30,  11.00, 12.30 oraz 17.00. 

2. W tym roku dzięki decyzji Ojca Świętego Franciszka przez cały listopad 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. Każdego dnia możemy zyskiwać odpust zupełny za jedną 

osobę zmarłą. Osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się 

na cmentarz mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w domu, podejmując lekturę jednego z 

fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub wypełniając uczynki miłosierdzia poprzez 

ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swojego życia. W ten sposób, w duchowej 

łączności z naszymi zmarłymi, gdziekolwiek są pochowani, wypraszamy dla nich łaskę 

odpustu. 

3. W biurze parafialnym lub zakrystii można składać nadal Wymienianki jednorazowe 

lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone są pod chórem. 

 Różaniec za zmarłych z Wymienianek jednorazowych będziemy odmawiać: 

 - Rano o godzinie 7.30: w Dzień Zaduszny 2. listopada (poniedziałek), w środę 4. 

listopada oraz w sobotę 7. listopada. 

 - Wieczorem o godzinie 17.30: codziennie od poniedziałku 2. listopada do piątku 6. 

listopada. 

 Wymienianki roczne będą od niedzieli 15 listopada. 

4. W pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się modlić 

za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian. Imiona i nazwiska zmarłych 

współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać przede Mszą do koszyczka 

wystawionego na stoliku pod chórem. 

5. We wtorek po Mszy św. o godzinie 8.00 odmówimy Litanię do św. Brata Alberta. W 

środę po Mszy św. o godzinie 8.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W 

pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlić o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne 

oraz o wierność w powołaniu dla wszystkich kapłanów, braci i sióstr zakonnych. 

6. Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek miesiąca od godziny 16.30. 

7. Ze względu na obecną sytuację, do chorych z posługą sakramentalną w I. sobotę 

miesiąca listopada nie pójdziemy. Jeśli ktoś chciałby jednak, aby kapłan przyszedł, to 

prosimy rodziny chorych o poinformowanie o tym w zakrystii lub w biurze parafialnym do 

piątku. 

8. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

9. Za tydzień ofiary z tacy przeznaczamy na utrzymanie parafii oraz na inwestycje 

parafialne. W tym trudnym czasie, za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

10. W naszej parafii w sobotę 7. listopada miały rozpocząć się katechezy dla narzeczonych, 

tzw. kurs przedmałżeński. Niestety, ze względu na aktualną sytuację zostają zawieszone te 

katechezy. Prosimy, aby narzeczeni zapoznali się z materiałami dostępnymi na stronie 

internetowej: www.narzeczeni.archidiecezja.pl - w zakładce „Katechezy online (na czas 

stanu epidemii)”. Duszpasterz spisujący protokół przedślubny, podczas spotkania z 

narzeczonymi w biurze parafialnym, podejmie rozmowę dotyczącą treści tych nauk. 

11. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Irenę Jaworską, Zofię Milczek, Elżbietę Gabryszak, 

Józefa Wesołowskiego, Mieczysława Mysza, Bernarda Czyżewskiego, Kazimierza 

Tomkiewicza, Andrzeja Sagalarę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

http://www.narzeczeni.archidiecezja.pl/

