
Intencje Mszalne: 33. Niedziela Zwykła – 15. listopada 2020 r. 

Poniedziałek 

16 listopada 
 

Poświęcenie 

Bazylik 

Św. Apostołów 

Piotra i Pawła  
 

Ap 1,1-4; 2,1-5a;  

Łk 18,35-43 

8.00 † Jan Kijak – od Ryszarda Ponikierskiego z rodziną 

17.00 † Grzegorz Kołodziejczyk – od Agnieszki z rodziną 

17.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (16) 

17.00 † Halina Stawicka – od rodziny Szumlańskich 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie w rodzinie; † Antonina i Tadeusz Lewandowscy; 
† Edward Pietrzak; † Eugenia Kopeć; † Mateusz Franków; † Gertruda Polewska;  

† Kazimierz Zagozda – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

17 listopada 
 

Św. Elżbiety 

Węgierskiej 
 

Ap 3,1-6.14-22;  

Łk 19,1-10 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy 

17.00 † Helena, Czesław i Mariusz Woźnica – od córki Mirosławy z mężem 

17.00 † Jerzy Szukalski – od Ani z rodziną 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (17) 

18.00 † Leokadia Sobczak – od Stanisława Sendor 

Środa 

18 listopada 
 

Bł. Karoliny 

Kózkówny 
 

Ap 4,1-11;  

Łk 19,11-28 

8.00 † Roman Ryszka – 4. rocznica śmierci 

17.00 † Marek Janas – 1. rocznica śmierci – od córki Kamili z mężem 

17.00 † Irena Kogut – od lokatorów z ul. Marulewskiej 25, II. klatka 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (18) 

18.00 † Zdzisław Lewandowski – od siostry Janki z rodziną 

Czwartek 

19 listopada 
 

Ap 5,1-10;  

Łk 19,41-44 

8.00 † Piotr Ziółkowski – od cioci Barbary 

17.00 † Marian Duch – od Marii z rodziną 

17.00 † Karol Marciniak – od sąsiadów z ul. Kątnej 20 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (19) 

18.00 † Edmund Kozłowski – od Marii Świtek z rodziną 

Piątek 

20 listopada 
 

Św. Rafała 

Kalinowskiego 
 

Ap 10,8-11; 

 Łk 19,45-48 

8.00 † Franciszka Kłosowska – 42. rocznica śmierci 

17.00 † Krystyna Zarembska – od Henryka 

17.00 
† Stanisław i Helena Kaczmarkowie; † Helena i Michał Nowakowscy oraz zmarli z 

rodziny Kaczmarków i Nowakowskich 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (20) 

18.00 † Gedeon Gralik – od rodziny Oliwkowskich 

Sobota  

21 listopada 
Ofiarowania NMP 

Ap 11,4-12;  

Łk 20,27-40 

8.00 † Marian Duch – od rodziny Świtek z dziećmi 

18.00 † Zdzisław Lewandowski – od Aldony z braćmi i rodziną 

18.00 † Janusz Muszynkiewicz – od mamy i rodzeństwa z rodzinami 

18.00 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (21) 

18.00 † Jan Kijak – od rodziny Sikorskich i Pigułów 

Niedziela 

22 listopada 
 

Jezusa 

Chrystusa 

Króla 

Wszechświata 
 

Ez 34,11-12.15-

17;  

1 Kor 15,20-
26.28;  

Mt 25,31-46 

8.00 † Jarosław Safian – 5. rocznica śmierci – od żony z synem i mamą 

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

9.30 † Marianna i Eugeniusz Przekwas – od córek z rodzinami 

9.30 † Henryk Koralewski – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

11.00 
† Julia Muler – 10. rocznica śmierci - † Jan Muler; 

† Kazimierz Pochylski; † Tomasz Drojma 

11.00 † Józefa Sobczak – od rodziny Kaźmierczaków z chrześniakiem 

12.30 † Marian Cilski – Msza św. Gregoriańska (22) 

12.30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Czesława z okazji 70. rocznicy urodzin 

17.00 
† Zdzisław Rojewski – 26. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Rojewskich i 

Janiaków 

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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Objawienia w Quito 

Quito (czyta się: Kito) – miasto w Ekwadorze, stolica 

pięknie położonego w Andach kraju. Ponad 400 lat temu 

Ekwador był kolonią hiszpańską. Na prośbę wielu 

mieszkańców Quito król Hiszpanii Filip II wydał dekret 

o fundacji klasztoru pod wezwaniem Niepokalanego 

Poczęcia. Zostaje on wzniesiony na głównym placu 

miasta. 

W roku 1576 do Quito przybywają z Hiszpanii: Matka 

Maria od Jezusa Taboada wraz ze swoją młodziutką siostrzenicą Marianną 

oraz czterema innymi zakonnicami. Czternastoletnia Marianna Francisca 

Torres y Berriochoa wyruszyła w tę drogę gdyż w prywatnym objawieniu 

usłyszała, że ma udać się na misje. W październiku 1579 roku s. Marianna 

złożyła śluby zakonne wobec przełożonej Matki Marii. S. Marianna miała 

objawienia przez prawie 60 lat, aż do swojej śmierci. Najświętsza Maryja 

Dziewica objawiła jej wydarzenia z XIX. i XX. wieku. Rysem szczególnym 

tych objawień było to, że Maryja prosiła S. Mariannę oraz siostry z jej 

klasztoru, by modliły się i znosiły umartwienia w intencji ludzi żyjących w 

XX. wieku, ponieważ w tym czasie „Piekło się otworzy i zgubi wiele dusz”. 

Taka prewencyjna inicjatywa Nieba nie miała nigdy precedensu w historii 

Kościoła. 

O objawieniach tych przypomniano sobie pod koniec XX. wieku, gdy 

zauważono, że wypełniły się słowa Maryi o tych czasach. 
 

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/


Najważniejsze Objawienia z Quito 
 

Wizja profanacji Sakramentów świętych: 

20 stycznia 1610 roku Matka Boża powiedziała między innymi: „Wiedz, że od 

końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego 

zepsucia obyczajów, bo Szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie 

sekty. Aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada 

dzieciom w owych czasach! Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać 

się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (...) To samo będzie z Komunią świętą… 

Dalej mówi Matka Najświętsza o lekceważeniu sakramentu ostatniego 

namaszczenia, przez co wiele dusz pozbawionych będzie pocieszenia i 

łask w decydującej chwili śmierci. 

„Sakrament małżeństwa, symbolizujący związek Chrystusa ze swoim Kościołem, 

będzie przedmiotem ataków i profanacji w najściślejszym znaczeniu tego słowa. 

Masoneria, która będzie wówczas sprawować rządy, zaprowadzi niesprawiedliwe 

prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, a przez to ułatwi każdemu 

życie w stanie grzechu, oraz spowoduje wzrost liczby dzieci 

urodzonych w nielegalnych związkach, nie włączonych do Kościoła. Duch 

chrześcijański szybko upadnie, drogocenne światło Wiary zgaszone będzie do tego 

stopnia, że nastąpi prawie całkowite zepsucie obyczajów. Skutki 

zeświecczonego wychowania będą się nawarstwiać, powodując m. in. niedostatek 

powołań kapłańskich i zakonnych. 

Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł 

prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z 

okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby 

uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański 

lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i 

Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten 

pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła. 

Poza tym, w owych nieszczęśliwych czasach, nastąpi niepohamowany 

zalew nieczystości, która popychając resztę ludzi do grzechu, pociągnie niezliczone 

lekkomyślne dusze na wieczne potępienie. Nie będzie można znaleźć 

niewinności w dzieciach, ani skromności u niewiast. W owych chwilach największej 

potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!”. 

Najważniejsze objawienie – zgaśnięcie wiecznej lampki: 

Najważniejsze objawienie siostra Marianna miała o poranku 2 lutego 1634 roku, 

kiedy to podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem nagle zgasła paląca się 

przed ołtarzem wieczna lampka. Kiedy siostra Marianna próbowała ją zapalić 

ponownie, Matka Boża objawiła się jej i powiedziała m.in.: „Zgaśnięcie lampki 

klasztornej, które zobaczyłaś, ma wiele znaczeń: 

Po pierwsze, przy końcu XIX wieku i podczas dużej części wieku XX powstanie 

zamęt… Wtedy cenne światło wiary zgaśnie w duszach z powodu prawie całkowitego 

zepsucia obyczajów. Podczas tego okresu będą wielkie fizyczne i moralne klęski, 

publiczne i prywatne. 

Po drugie, Moje zgromadzenia opustoszeją, zatopione w otchłani oceanu goryczy 

i wydawać się będzie, że utoną one w tych różnych wodach nieszczęścia. Ileż 

prawdziwych powołań zostanie straconych przez nieumiejętne formowanie i brak 

duchowego kierownictwa! 

Trzeci powód, dla którego lampka zgasła, to atmosfera tych czasów, przepełniona 

duchem nieczystości, jak ohydna powódź, która zaleje ulice, place i miejsca publiczne, 

do tego stopnia, że prawie już nie będzie na świecie dziewiczej duszy. 

Czwartą przyczyną jest to, iż po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych, 

masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach, 

przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci. W tych nieszczęśliwych czasach zło 

uderzy w dziecięcą niewinność, a w ten sposób powołana kapłańskie będą 

zaprzepaszczone. 

Piąty powód, dla którego zgasła lampa w klasztorze jest taki, że wpływowe osoby z 

obojętnością patrzeć będą na uciskany Kościół, prześladowaną cnotę i tryumfującego 

szatana, nie używając zgodnie z wolą Boga swoich wpływów w celu walki ze złem lub 

odnowy wiary. I tak ludzie będą stopniowo obojętnieć na żądania Boga, zaakceptują 

ducha zła i pozwolą się zmieść wszelkim rodzajom występku i grzechu. 
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

33. Niedziela Zwykła – 15. listopada 2020 roku 

1. We wtorek 17. listopada przypada w naszej parafii drugi dzień całodziennej 

adoracji Najświętszego Sakramentu w ramach całodziennych adoracji w naszej 

Archidiecezji. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja 

w naszej kaplicy do godziny 17.00. Zapraszamy do spędzenia choćby kilku 

minut na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem za nasz Kościół 

diecezjalny. 

2. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Mszy św. o 

godzinie 9.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do NSPJ i akt 

oddania. 

3. W związku z obecną sytuacją, już od dzisiaj można nabywać poświęcone 

opłatki w cenie 2 zł za komplet (w komplecie 3 duże opłatki i 2 małe); a także 

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom „Caritas”: małe świece w cenie 

7 zł oraz kilka wzorów dużych w cenie 14 zł. 

4. Od dzisiaj przed Mszami o godzinie 8.00, 9.30 i 12.30 modlimy się za 

zmarłych polecanych w rocznych Wymieniankach. Przy przepisywaniu mogły 

wkraść się jakieś nieścisłości. Prosimy na to zwrócić uwagę i jeśli jakieś są, to 

prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii. 

5. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Czesławę Malinowską, Krystynę 

Krobską oraz Stanisława Malagowskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie! 


