
Intencje Mszalne: 2. Niedziela Wielkiego Postu – 28. lutego 2021 r. 

Poniedziałek 

1. marca 
 

Dn 9,4b-10;  

Łk 6,36-38 

8.00  † Ks. inf. Józef Sondej 

17.00 † Henryk Polak – od syna Mariusza z żoną 

17.00 † Bogna Ziółkowska – od kuzynki Joanny z rodziną 

17.00 † Bernard Czyżewski – od Załogi Zakładu Komunalnego w Kruśliwcu 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 
Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian 

Wtorek 

2. marca 
 

Iz 1,10.16-20;  

Mt 23,1-12 

8.00 
† Edmund Roszak – 21. rocznica śmierci; † Marianna, Franciszek, Helena, Wanda, 

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

17.00 † Emilia Fiutak 

17.00 † Józef Kołodziej – od Władysława Jakubowskiego 

18.00 † Tomasz Mielcarek – od mamy i siostry Haliny z rodziną 

18.00 † Czesława Malinowska – od szwagierki Basi z rodziną 

Środa 

3. marca 
 

Jr 18,18-20;  

Mt 20,17-28 

8.00 Za zmarłych z rodziny Kaszuba i Kopeć 

17.00 † Elżbieta Gabryszak – od brata Henryka z żoną i dziećmi 

17.00 † Józef Kołodziej – od sąsiadów z ul. Łokietka 33, III. klatka 

18.00 † Bronisław Murawski – 1. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

18.00 † Krystyna Krobska – od Hanki i Stefana Knast z rodziną 

Czwartek 

4. marca 
 

 Św. Kazimierza 
 

Syr 51,13-20;  

lub Flp 3,8-14; 

 J 15,9-17 

8.00 
† Bogusz Giemziak – 1. rocznica śmierci – od żony z dziećmi;  

Zmarli z rodziny Chodzińskich, Giemziaków i Muszyńskich 

17.00 † Zdzisław Waliński – od Magdaleny i Adama 

17.00 † Irena Balcerak – od córki Marianny  

18.00 † Karol Nowakowski – od matki chrzestnej Basi 

18.00 † Kazimierz Zagozda – od synów Arkadiusza i Krzysztofa 

Piątek 

5. marca 
 

Rdz 37,3-4.12-

13a. 17b-28;  
Mt 21,33-43.45-

46 

8.00 † Maria Cylka – od cioci Klary Muszyńskiej 

8.30 Droga Krzyżowa 

16.30 Spowiedź św. I. piątkowa 

17.00 † Czesława Malinowska – od Urszuli, Marii i Janiny 

17.00 † Roman Piotrowski – od Zarządu i Strażaków OSP w Inofamie SA 

17.30 Droga Krzyżowa 

18.00 † Zofia Milczek – od Lucyny z rodziną z Gdańska 

18.00 † Halina Jakubowska – od męża i synów z rodzinami 

Sobota  

6. marca 
 

Mi 7,14-15.18-20;  

Łk 15,1-3.11-32 

8.00 † Arkadiusz Cieplik – 3. rocznica śmierci – od mamy i siostry 

18.00 † Krystyna Kaszubowska – od wnuków Marty i Patryka z rodzinami 

18.00 † Aleksandra Manowska – od córek 

18.00 † Irena Balcerak – od wnuka Andrzeja 

18.00 
† Wojciech Dąbrowski – 4. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami oraz zmarli 

rodzice i rodzeństwo z obu stron oraz zmarli z rodziny Wesołowskich  

Niedziela 

7. marca 
 

III. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

Wj 20,1-17;  

1 Kor 1,22-25;  
J 2,13-25 

8.00 † Remigiusz Prątnicki – od Mikołaja i Justyny z Bartkiem 

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

9.30 † Katarzyna Frąszczak – 10. rocznica śmierci – od męża z dziećmi 

9.30 † Wanda Kubiak i o zdrowie dla Katarzyny Kubiak 

11.00 † Jan Zemski oraz zmarli z rodziny 

11.00 † Stanisław Malagowski – od Firmy Stalko i kolegi Andrzeja z Mogilna 

12.30 † Eugeniusz Bielawski – od znajomych Drzewickich z Szarleja 

16.00 Gorzkie Żale 

17.00 
† Stefania Łuczak – od Cyryli Cilskiej z synami Bogusławem, Krzysztofem  i 

ich rodzinami 

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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INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

NA MARZEC 2021 R. 

TAJEMNICE CHWALEBNE 

- Intencja powszechna: 

Przez wstawiennictwo Świętego Józefa, 

módlmy się, aby nasze rodziny osiągnęły 

szczęście doczesne i wieczne. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA 

- papieska intencja ewangelizacyjna: 

Sakrament pojednania: 

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament 

pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się 

nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

TAJEMNICE RADOSNE - Intencja krajowa: 

Módlmy się o uwolnienie młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. 

Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości 

na miarę trzeciego tysiąclecia. 

TAJEMNICE BOLESNE - Intencja parafialna: 

Módlmy się o nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu. 
 

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. 

Gorzkie Żale: Niedziela: 16.00; Drogi Krzyżowe: Piątek: 8.30 i 17.30.  

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! 
 

Pomóż potrzebującym, przekaż 1% na nasz Parafialny Zespół Caritas! 

Wpisz w deklarację podatkową (PIT za 2020 r.) nr KRS: 0000195886; 

a następnie cel szczegółowy 1%: 

PZC przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu 

http://www.swietyduch.pl/


PROSTY PLAN 

NA WIELKI POST: 

MODLITWA, POST, 

JAŁMUŻNA 
 

Dziękujmy Bogu za okres 

Wielkiego Postu! Wzywając nas do 

modlitwy, postu i jałmużny, Wielki 

Post staje się okazją do uproszczenia naszego życia. Są to jakby rekolekcje, 

które odprawiamy pośród swoich codziennych zajęć. Wielki Post jest 

zaproszeniem do odsunięcia wielu innych spraw, aby skupić się na tym, co 

najważniejsze — na Jezusie, Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. 

Z każdą okazją jest jednak tak, że nie na wiele się ona przyda, jeśli jej nie 

wykorzystamy. Aby jej nie zmarnować, potrzebujemy planu — konkretnych 

postanowień, które pomogą nam dobrze wykorzystać ten święty czas. 

Odwołując się do tradycyjnych praktyk wielkopostnych — modlitwy, postu i 

jałmużny — zastanówmy się, jak możemy pośród codziennego zabiegania 

otworzyć się na to, z czym przychodzi do nas Jezus. 

MODLITWA 

Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się swojemu rozkładowi zajęć i 

ustalenie w nim konkretnego czasu na codzienną modlitwę. Jakikolwiek czas 

wybierzesz, postaraj się, by był on maksymalnie wolny od rozproszeń. Postaraj 

się też o znalezienie spokojnego miejsca, gdzie nic nie będzie ci przeszkadzać. 

Jeśli uda ci się znaleźć odpowiednie miejsce i czas, łatwiej ci będzie otworzyć 

się na obecność Jezusa i wsłuchać się w Jego słowo, tak by łaska czasu 

spędzonego przy Nim promieniowała na cały dzień. 

Planując swoją modlitwę, przypomnij sobie słowa Jezusa: „Gdy się 

modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy” (Mt 6,5). „Modląc się, nie bądźcie 

gadatliwi jak poganie” (Mt 6,7). „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej 

izdebki (...) i módl się do Ojca twego” (Mt 6,6). A zatem sam Jezus mówi 

nam, jak powinniśmy się modlić. 

Co do formy modlitwy, mamy bardzo wiele możliwości i każdy musi 

poszukać odpowiedniej dla siebie. Przede wszystkim mamy modlitwę Ojcze 

nasz, daną nam przez samego Jezusa, oraz wiele innych modlitw 

praktykowanych w Kościele, takich jak: Różaniec, Koronka do Miłosierdzia 

Bożego, Droga Krzyżowa czy różne litanie. Można też modlić się Psalmami 

albo tekstami Pisma Świętego. Wielką wartość ma adoracja Jezusa ukrytego w 

Najświętszym Sakramencie, trwanie w ciszy przed Panem. 

Pamiętaj, że modlitwa jest podstawą budowania żywej relacji z Bogiem. 

Jest absolutnie niezbędna dla naszego duchowego wzrostu. Wymaga ona 

wysiłku, ale przynosi stokrotne owoce. 

O poście i jałmużnie w następnych numerach gazetki. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

2. Niedziela Wielkiego Postu – 28. lutego 2021 roku 

1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych 

 (można uzyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 

 - Drogi Krzyżowe w piątki po Mszach św. o godzinie 8.00 i o 17.00. 

 - Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 (ofiary zbierane podczas tego  

 nabożeństwa przeznaczone będą na kwiaty i budowę Grobu Pańskiego). 

2. Przypominamy o jałmużnie wielkopostnej. W kaplicy i w kościele można 

składać ofiary do skarbonek. Nasz Parafialny Zespół Caritas rozprowadza 

także świece-cegiełki oraz rękodzieło-cegiełki. W przyszłą niedzielę po 

Mszach św. Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas będą zbierali datki 

do puszek na świąteczne paczki dla uboższych parafian. Podobnie jak to było 

na Boże Narodzenie, będzie również wystawiona na tę zbiórkę specjalna 

skarbonka. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

3. W pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godzinie 8.00 i 17.00 

litania do Ducha Świętego, a na Mszy św. o godzinie 18.00 będziemy się 

modlić za zmarłe żony oraz zmarłych mężów, polecanych przez parafian. 

Imiona i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można 

składać przede Mszą do koszyczka wystawionego pod chórem. 

4. We wtorek w łączności z Mszami modlimy się w wrażliwość miłosierdzia 

za przyczyną Św. Brata Alberta; w środę Nowenna do MB Nieustającej 

Pomocy, w czwartek o liczne i święte powołania kapłańskie, misyjne i 

zakonne za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszko. W pierwszy piątek 

miesiąca okazja do spowiedzi św. od godziny 16.30. Ze względu na Drogi 

Krzyżowe nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa wyjątkowo po 

Mszy św. o godzinie 18.00. W pierwszą sobotę miesiąca Nabożeństwo 

Wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o godzinie 8.00. 

5. Z posługą sakramentalną do chorych z okazji Komunii św. Wielkanocnej 

udamy się w sobotę 20 marca. Prosimy o zgłaszanie dodatkowych chorych w 

zakrystii lub w biurze parafialnym. Nawiedzimy wówczas „stałych chorych”, 

do których chodzimy w pierwsze soboty miesiąca (tak więc w najbliższą 

sobotę nie będzie nawiedzenia tych chorych) oraz zgłoszonych dodatkowych 

chorych. Jeśli ze stałej listy chorych ktoś sobie nie życzy nawiedzenia, 

prosimy to zgłosić w zakrystii lub w biurze parafialnym. 

6. W Przewodniku katolickim książeczka na marzec „5 minut z Bogiem”. W 

naszej gazetce parafialnej Intencje Żywego Różańca na marzec. 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Elżbietę Krymkowską, Genowefę 

Kotlarek, Bożenę Buzow, Czesława Luzińskiego, Edmunda Wysockiego oraz 

Edwarda Simlat. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


