
Intencje Mszalne: Niedziela Chrztu Pańskiego – 10. stycznia 2021 r. 

Poniedziałek 

11. stycznia 
 

Hbr 1,1-6;  

Mk 1,14-20 

8.00 † Ziemowit Krysztoforski – od szwagra Czesława z rodziną 

8.00 † Marian Przybylski – 2. rocznica śmierci – od córki Marii 

17.00 † Agnieszka Zybała – od syna Grzegorza z żoną 

17.00 † Bogusława Szajer – od syna Michała z rodziną 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Franciszek Mucha – 15. rocznica śmierci – od córki z rodziną; 

† Barbara Konaszczyc – od córki z Andrzejem i dziećmi; 

† Krystyna Kaszubowska; † Alodia Okuniewicz-Lenz; ‘ 

† Krystyna Cierpisz; † Dorota Hudak; † Grażyna Paternoga 

– od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

12. stycznia 
 

Hbr 2,5-12;  

Mk 1,21-28 

8.00 † Emilia Fiutak 

17.00 † Irena Balcerak – od siostry Kazimiery z rodziną 

18.00 † Tomasz Mielcarek – od syna Ireneusza z Anitą 

18.00 † Grażyna Felisiak – 4. rocznica śmierci – od męża z rodziną 

18.00 † Emilia Fiutak – od syna Mariusza z rodziną 

Środa 

13. stycznia 
 

Hbr 2,14-18;  
Mk 1,29-39 

8.00 † Wojciech, Petronela, Władysława Olubińscy i Malińscy  

8.00 † Mieczysław Kaliski – od syna z rodziną 

17.00 † Marianna Szczęsna – od rodziny Gołach 

18.00 † Michał Banaszak – od Ani, Andrzeja i Ireny Kociszewskich 

18.00 † Zefiryna Orczyk – od córki Marii 

Czwartek 

14. stycznia 
 

Hbr 3,7-14;  

Mk 1,40-45 

8.00 † Grzegorz Sołtysiak – od Rafała z rodziną 

17.00 † Stanisław Łojko – od wolontariusz PZC przy parafii pw. Św. Ducha 

18.00 † Zdzisław Waliński – od żony 

18.00 † Konrad Katulski – od chrześniaka Jacka z Hanią 

18.00 † Czesław Karbownik – od żony 

Piątek 

15. stycznia 
 

Hbr 4,1-5.11;  

Mk 2,1-12 

8.00 † Tadeusz Kopeć – od rodziny Górczak, Filipiak i Kurzawa 

17.00 † Bożena Stefańska – od siostrzeńca Daniela z rodziną 

18.00 † Jadwiga Nietz – od syna z żoną 

18.00 
† Krystyna Matuszak – 1. rocznica śmierci; 

† Ewa Zdrojewska – 2. rocznica śmierci 

18.00 † Daniel Pietrykowski – od Natalii Berdyny z rodziną 

Sobota  

16. stycznia 
 

Hbr 4,12-16;  

Mk 2,13-17 

8.00 † Roman Piotrowski – od syna Tomasza z rodziną 

18.00 † Irena Lewandowska – od wnuczki Reni z mężem i córkami 

18.00 † Cecylia Skarupińska – od rodziny Zielińskich 

18.00 † Paweł Budny – od siostry Anny z rodziną 

18.00 
† Franciszka i Kazimierz Kalińscy; † Jan Piotrowski – od żony i córki 

Celiny 

Niedziela 

17. stycznia 
 

II. Niedziela Zwykła 
 

1 Sm 3,3b-10.19;  

1 Kor 6,13c-15a. 
17-20;  

J 1,35-42 

8.00 
† Stanisław Łojko – od Wspólnoty Żywego Różańca przy parafii pw. Św. 

Ducha 

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

9.30 † Jadwiga i Franciszek Waszak oraz zmarli z rodziny Smokowskich 

9.30 
† Halina Spryszyńska – od córki Jadwigi z rodziną; 

† Mirosław Spryszyński – od siostry Jadwigi z rodziną 

11.00 † Bogna Ziółkowska – od najbliższych sąsiadów 

12.30 
† Andrzej Pietrzak – 7. rocznica śmierci; † Henryk Suwalski – 10. 

rocznica śmierci 

12.30 † Krystyna Matuszak – 5. rocznica śmierci – od syna Jakuba z rodziną 

17.00 
† Włodzimierz – 1. rocznica śmierci – od żony i córek z rodzinami 

oraz † Aniela i Kazimierz Pawlak 

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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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Niedziela Chrztu Pańskiego: 10. stycznia 2021 r. 

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Chrztu Pańskiego. Niedziela Chrztu 

Pańskiego kończy w liturgii Kościoła okres Bożego Narodzenia. Od jutra 

w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły, przypominający i 

uobecniający publiczną działalność Pana Jezusa. 

2. Ofiary z dzisiejszej niedzieli, drugiej miesiąca, przeznaczamy na cele 

inwestycyjne naszej parafii. Za wszystkie ofiary na tacę, na konto 

parafialne oraz – chociaż w tym roku tradycyjnej kolędy nie ma – za 

ofiary kolędowe, składam jako proboszcz serdeczne Bóg zapłać! 

3. Dzisiaj po Mszach św. przedpołudniowych czynna jest biblioteka 

parafialna. 

4. W zakrystii i w biurze parafialnym można zapisywać się na przyjęcie w 

swoim domu czy mieszkaniu wizerunku Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej, o którym mówił ks. Piotr w homilii w ubiegłą i dzisiejszą 

niedzielę. 

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, szczególnie Przewodnika 

katolickiego. 

6. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Marię Cylkę, Czesławę Halarewicz, 

Zofię Antczak, Katarzynę Czaplę, Jadwigę Kopeć, Cecylię Zamiarę oraz 

Tadeusza Kopcia. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

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/


Ruch Szensztacki 

Szensztat to Ruch Katolicki, którego celem jest 

wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z 

charyzmatem całego dzieła. Jego historia i 

przyniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze 

szczególnej inicjatywy Boga. Aby zrozumieć 

Szensztat, należy uwzględnić, że jest to: ruch 

odnowy, miejsce łaski i oryginalna duchowość w 

Kościele. 

Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc 

odnowić Kościół i społeczeństwo w duchu 

Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie 

wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do 

Maryi – Matki Jezusa. 

Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest obecny na wszystkich 

kontynentach, a jego członkowie są przedstawicielami różnych stanów 

(małżeństwa, siostry, księża, młodzież itp.). Wszystkie wspólnoty stanowią 

duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę 

Szensztacką. Jako miejsce łaski, Szensztat wpłynął na życie milionów ludzi. 

Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. 

Poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej 

Królowa z Szensztat. 

Poza Prasanktuarium (pierwszym, wzorcowym) znajdującym się na terenie 

Niemiec istnieje obecnie ponad 200 replik (sanktuariów filialnych) na całym 

świecie. W nich ludzie gromadzą się na modlitwę i odnowę. W nich szukają 

inspiracji do przemiany życia i osobistej odnowy. Dzięki temu źródłu łask od 

1914 roku Szensztat przyczynił się do wzrostu w świętości mężczyzn i kobiet 

na całym świecie. 

Specyficzne cechy ruchu sprawiły, że we współczesnych czasach znalazł 

wielu zwolenników, którym pomaga w pogłębianiu wiary. Nawiązana w 

przymierzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia tworzenie prawidłowych więzi z 

bliźnimi. Członkowie ruchu stając się narzędziami w ręku Boga w ten sposób, 

naśladują Chrystusa zgodnie z jego wolą. Szensztat swoją duchowość opiera 

na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu 

wiary, nadziei i miłości. 

Historia Miejsca 

Nazwa Szensztat pojawiła się już w 1143 roku jako „piękne miejsce”. 

W średniowieczu (1143 r.) został tu założony klasztor augustianek z bazyliką 

poświęconą Maryi – Naszej Ukochanej Pani. Dzisiaj pozostałością tego 

klasztoru jest tylko jedna wieża. 

Do klasztoru należała kaplica cmentarna, pierwszy raz wspomniana w 1319 r. 

Wiele razy była niszczona, ale zawsze odbudowywana. Była ona poświęcona 

Świętemu Michałowi Archaniołowi. Od roku 1914 stała się miejscem łask 

z Szensztatu. 

W 1901 r. teren ten przejęli Księża Pallotyni, którzy następnie przenieśli 

część ich szkoły misyjnej do Szensztatu. Na początku roku 1911 zbudowany 

został nowy dom studiów, dzisiejsza Wyższa Szkoła Teologiczna, a w 1912 

roku wszyscy uczniowie zostali przeniesieni do Szensztatu. Wraz 

z powołaniem Ojca Józefa Kentenicha na stanowisko ojca duchownego, 

rozpoczyna się nowy rozdział w historii Szensztatu. Swoją ideę przewodnią 

w wychowaniu młodych zawarł on w słowach: „Chcemy się uczyć, pod opieką 

Maryi wychowywać się na mocne, wolne, kapłańskie charaktery”. Powstaje 

Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i w końcu Szensztat jako 

miejsce łask i Ruch Apostolski. 

Niektórzy pytają, czy w Szensztacie objawiła się Matka Boża. Nie 

objawiła się Ona, jak w Lourdes czy Fatimie. Lecz Ojciec Kentenich – 

w wierze w Bożą Opatrzność i poprzez obserwowanie Bożego działania 

w znakach czasu – rozpoznał wolę Matki Bożej, powstania tutaj miejsca łask. 

18-go października 1914 r. w odnowionej kaplicy św. Michała wygłosił 

Ojciec Kentenich ważny wykład, nazwany później Aktem Założycielskim 

Szensztatu. W nim przedstawił młodym członkom Kongregacji Mariańskiej 

swoje pełne wiary przekonanie, że Matka Boża chce przekształcić tę kapliczkę 

w miejsce łask i kaplicę pielgrzymkową i zawrzeć ze wszystkimi Przymierze 

Miłości. 

Historia Obrazu 

Szensztat nie posiadał obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z 

nauczycieli w szkole – o. Huggle, dał uczniom litografię Madonny z 

Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramce. O. Huggle znał ich potrzebę, znalezienia 

właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie, zakupił go 

za 23 marki i podarował chłopcom. 

Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915 r.; krótko po 

tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz 

ten był znany już w tamtym okresie pod nazwą Refugium Peccatorum 

(Ucieczka grzeszników). Został on namalowany przez Luigiego Crosio (1835-

1915), malarza z Turynu, we Włoszech w roku 1889. Następnie wykonano 

litografie obrazu do sprzedaży na całym świecie. W 1960 roku, oryginalny 

obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały 

zakupione przez Szensztat. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szensztat.pl 

http://www.szensztat.pl/

