
Intencje Mszalne: 32. Niedziela Zwykła – 08. listopada 2020 r. 

Poniedziałek 

9 listopada 
 

Święto Rocznicy 

Poświęcenia 

Bazyliki 

Laterańskiej 
 

Ez 47,1-2.8-9.12;  

 J 2,13-22 

8.00 † Józef Patyk – 19. rocznica śmierci; † Ryszard Domagała – 6. rocznica śmierci 

17.00 † Romualda, Walerian, Jerzy, Janina i Antonina 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (9) 

17.00 † Jadwiga Sobocińska – od koleżanek: Barbary Przekwas i Krystyny Zielińskiej 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Irena Jaworska, † Zofia Milczek, † Mieczysław Mysza – od Zakładu Pogrzebowego Credo; 

† Bernard Czyżewski, † Kazimierz Tomkiewicz – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika; 

† Danuta Oczkowska, † Andrzej Sagalara, † Józef Wesołowski, † Elżbieta Gabryszak, 

† Władysław Kalin – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

10 listopada 
 

Św. Leona 

Wielkiego 
 

Tt 2,1-8.11-14;  
Łk 17,7-10 

8.00 † Marianna i Józefa Cichy, † Andrzej Magdulski 

17.00 † Krystyna Białowąs, † Jan Wasilewski – od syna 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łask oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla ks. Marcina Łojko z okazji 40. rocznicy urodzin 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (10) 

18.00 
† Tadeusz Nowak – od bratowej Genowefy z synem Leszkiem oraz córką Angeliką 

wraz z jej rodziną 

Środa 

11 listopada 
 

Św. Marcina 

z Tours 
 

Tt 3,1-7;  

Łk 17,11-19 

8.00 † Stefania Zalewska – od córki Haliny z rodziną 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (11) 

17.00 
† Bogdan Świerski – od sąsiadów: Renaty Monderek z rodziną, od Zbyszki z rodziną 

oraz od rodziny Helińskich 

17.00 † Zdzisław Lewandowski – od córki Magdaleny z rodziną 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla ks. Marcina Łojko z okazji imienin – od SWPK 

Czwartek 

12 listopada 
 

Św. Jozafata 
 

Flm 7-20;  

Łk 17,20-25 

8.00 † Mieczysław Stajszczak – 12. rocznica śmierci – od żony 

17.00 † Jan Kijak – od rodziny Kaczmarków 

17.00 † Grzegorz Kołodziejczyk – od Marleny Wolewskiej 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (12) 

18.00 † Jan Zelmanowski – 3. rocznica śmierci – od żony i córek z rodzinami 

Piątek 

13 listopada 
 

Św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, 

Izaaka i Krystyna 
 

2 J 4-9;  
Łk 17,26-37 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łask oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii i Władysława z okazji 51. rocznicy ślubu 

17.00 
† Marianna Roszak – 41. rocznica śmierci; † Edmund, Franciszek, Mariola, 

Helena, Wanda, Franciszek, Stanisław, Edmund oraz zmarli z ich rodzin – od rodziny 

17.00 † Eugenia Kopeć – od Anny i Marka Loos z rodziną 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (13) 

18.00 † Joanna Wodniak – od rodziny Kmiećkowskich z Marcinkowa 

Sobota  

14 listopada 
 

3 J 5-8;  
Łk 18,1-8 

8.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (14) 

16.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łask oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marianny i Kazimierza Jędrzejczyków z okazji 

50. rocznicy ślubu 

18.00 † Kazimierz Balcerak – od żony, dzieci i prawnuków 

18.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Emilii i Ryszarda z okazji 50. rocznicy ślubu 
oraz o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków 

18.00 † Paweł i Stanisława Frąckowiak – od syna z rodziną 

Niedziela 

15 listopada 
 

33. Niedziela 

Zwykła 
 

Prz 31,10-13. 

19-20. 30-31;  

1 Tes 5,1-6;  
Mt 25,14-30 

8.00 † Anna Maćkowska – od córki 

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

9.30 
† Stanisława i Jan Szymczak oraz zmarli z rodziny Szymczaków – od córki z 

rodziną 

9.30 † Marianna i Cyryl – 30. rocznica śmierci – Boruch 

11.00 † Andrzej Wiśniewski – od kuzyna Radosława z rodziną  z Londynu 

11.00 
† Genowefa – 26. rocznica śmierci – oraz † Józef Mostowscy a także zmarli z 

rodziny 

12.30 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Julianny i Mieczysława z okazji 55. rocznicy 
ślubu 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (15) 

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 

08. listopada 2020 r.   32. Niedziela Zwykła           Nr 39/2020 (266) 
 

 
 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA LISTOPAD 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

- papieska intencja powszechna: 

Sztuczna inteligencja. 

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie 

robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze 

pozostawał w służbie ludzkiego istnienia. 

       TAJEMNICE ŚWIATŁA 

- intencja ewangelizacyjna: 

O odnowę moralną naszej Ojczyzny. 

TAJEMNICE BOLESNE - Intencja krajowa: 

O pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. 

TAJEMNICE RADOSNE - Intencja parafialna: 

O łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii. 

 
 

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/


 

"Albo Polska będzie katolicka 

albo nie będzie jej wcale" 

(Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski) 

 

Czy chcesz Polski bezdzietnej, Polski bez wiary w Boga i ludzi? 

„Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzimej i zapytajcie każdy siebie: Jakiej 

ja chcę Polski? Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Czy chcesz 

Polski bezdzietnej, w której tak wiele nienarodzonych Polaków idzie ... do 

kanałów? Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc i bez ideałów, 

bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i ofiary? Nawet na 

froncie w obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być zdolnym do 

bohaterstwa. Ale wiara i poświęcenie potrzebne są nie tylko na froncie 

wojennym, lecz także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, nauki, 

codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w 

Boga Żywego”. (Warszawa, 1972 r.) 

Ratujcie prawo człowieka do urodzenia! 

„Ratujcie w Polsce człowieka! Ratujcie nowe życie! Ratujcie prawo człowieka 

do urodzenia się na polskiej ziemi! (...) W tej chwili najważniejszą rzeczą jest, 

aby Polska nie stoczyła się na ostatnie miejsce w świecie w przyroście 

naturalnym ludności. Jesteśmy na samym dnie – nie tylko Warszawa, która 

niemal ze wszystkich miast globu ma najniższy procent przyrostu naturalnego 

– ale cały Naród stacza się poniżej możliwości egzystencji”. (Warszawa 1969 

r.) 

Naród, który odcina się od historii podcina korzenie własnego istnienia 

„Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. 

Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie 

wychowawcze. Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, 

kulturę, literaturę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do 

przeszłości! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie 

może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze 

swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina 

się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez 

powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród skazuje się 

dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”. (Warszawa, 

1972 r.) 

 

 

Nie możemy sami siebie poniewierać 

„Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. 

Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw 

nikomu ręki w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich 

naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dość byli 

bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych 

doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez miłość, 

która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak oni się 

miłują". (Niepokalanów 1969 r.) 

(Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski) 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

32. Niedziela Zwykła – 08. listopada 2020 roku 

1. Ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii. 

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

2. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

3. W środę 11. listopada obchodzimy 102. Rocznicę Odzyskania 

Niepodległości. Msze św. w naszej parafii o godzinie 8.00, 17.00 i 18.00. 

4. W środę - za przyczyną św. Marcina z Tours - będziemy się modlić w 

intencji ks. Marcina Łojko z okazji imienin na Mszy św. o godzinie 18.00; a z 

okazji 40. rocznicy Jego urodzin we wtorek o godzinie 17.00. 

5. W związku z obecną sytuacją – nie wiemy, jakie będą dalsze decyzje Rządu 

– już od przyszłej niedzieli w zakrystii i w biurze parafialnym będzie można 

nabywać poświęcone opłatki w cenie 2 zł za komplet (w komplecie 3 duże 

opłatki i 2 małe). Będą także Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 

„Caritas” - będą rozprowadzane przy wyjściu z kościoła przez Parafialny 

Zespół „Caritas” – małe świece w cenie 7 zł oraz kilka wzorów dużych w 

cenie 14 zł. 

6. W związku z ostatnimi ograniczeniami odnośnie ilości wiernych w trakcie 

liturgii (15 m2 na osobę), wchodzącymi w życie od soboty 07. listopada, 

informujemy, iż powierzchnia naszego kościoła przeznaczona na modlitwę 

pozwala na uczestniczenie do 120 osób. Ponieważ obecnie na każdej Mszy św. 

jest i tak poniżej tej liczby wiernych, informujemy, że na razie w naszym 

kościele nie ma potrzeby ograniczania ilości wiernych na Mszach św. 

Przypominamy jednocześnie, że wierni, uczestniczący w liturgii, mają 

obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką! 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Danutę Oczkowską, Gertrudę 

Polewską, Eugenię Kopeć, Aleksandrę Manowską, Marię Okońską, Kazimierza 

Zagozdę, Władysława Kalina, Franciszka Franków. Wieczny odpoczynek racz 

im dać Panie! 


