
Intencje mszalne – 11. Niedziela Zwykła - 13. czerwca 2021 r. 

Poniedziałek 

14. czerwca 
 

Bł. Michała 

Kozala 
 

2 Kor 6, 1-10;  

Mt 5, 38-42 

8.00 † Marian Stępień – od rodziny Łukasików  

17.00 † Krzysztof Klimaszewski – od Agnieszki 

17.00 † Jerzy Prusak – od Ireny Dogil z rodziną i od Ireneusza Sztuckiego 

17.00 † Florian Aleksander – od żony 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

†Gerard Modrzejewski – od Zakładu Pogrzebowego „Credo”; † Waldemar Flanz, 

† Bożena Puszczykowska – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika; 

† Jan Nęcka, † Jan Przybyszewski – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

15. czerwca 
 

2 Kor 8, 1-9;  
Mt 5, 43-48 

8.00 † Marianna Banaszak – kolejna rocznica śmierci 

17.00 † Tadeusz Kopeć – od rodziny Nowaków i Sparzyńskich  

17.00 †Stefania Nojek – od rodziny Stempień z Ostrowa 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 † Cecylia Zamiara – od Stanisława Sławinowskiego z rodziną 

18.00 † Krzysztof Łuczyński – od cioci Kasi i wuja Piotra 

Środa 

16. czerwca 
 

2 Kor 9, 6-11; 

 Mt 6, 1-6. 16-18 

8.00 † Jadwiga Mucek 

17.00 † Józef Pyda – od wnuków Dawida i Jakuba z rodziną 

17.00 † Stanisław Polanisz – od syna Grzegorza z rodziną 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 † Józef Łuczak – od rodziny Szałkowskich i dzieci z rodzinami 

18.00 † Wojciech Adamski – od żony 

Czwartek 

17. czerwca 
 

Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego 
 

2 Kor 11, 1-11;  
Mt 6, 7-15 

8.00  

17.00 
W intencji Wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas oraz osób i instytucji 

wspierających dzieło pomocy charytatywnej naszej parafii 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 † Mieczysław  Czajkowski – od byłych i obecnych pracowników USC 

18.00 † Zofia Antczak – od brata Mirka  

18.00 † Bronisław Górski – od rodziny Śniegowskich z Kruszwicy 

Piątek 

18. czerwca 
 

2 Kor 11, 18 

 21b-30;  

Mt 6, 19-23 

8.00 † Aniela Witoń – od rodziny Wojtyniak i Giemziak 

17.00 † Bolesław Połasz – od sąsiadów z ul. Krzywoustego 33, II. klatka 

17.00 † Krzysztof Klimaszewski – od siostrzenicy Ani z rodziną 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 † Marianna Krauze – od pracowników przychodni Ars Medica 

18.00 † Aurelia Kwiatkowska – od Jana Rutkowskiego i rodziny Gabryszaków 

Sobota 

19. czerwca 
 

2 Kor 12, 1-10; 

 Mt 6, 24-34 

8.00 † Stanisław Wiśniewski – od brata Zenona z żoną 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

18.00 † Jerzy Kazubkowski – od brata Henryka z rodziną 

18.00 † Ryszard Leszczuk – od rodziny Leszczuków i Usarzy 

18.00 
† Franciszka, Jan, Ryszard i Otto Piotrowscy; 
† Franciszka i Kazimierz Kalińscy – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Marianna Krauze – od wnuka Rafała z rodziną 

Niedziela 

20. czerwca 
 

XII. Niedziela 

Zwykła 
 

Hi 38, 1. 8-11;  

2 Kor 5, 14-17;  

Mk 4, 35-41 

8.00 † Józef Łuczak – od żony Barbary i syna Jerzego z żoną 

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

9.30 † Czesław Rosada oraz zmarli z rodziny Rosada, Kasprzak i Gawryszak 

9.30 † Edmund Zieliński – 10. rocznica śmierci – od żony Gertrudy z dziećmi i wnukami 

11.00 † Alojzy Dąbrowski; † Alina Laskowska 

11.00 † Czesław Skowroński – od syna Michała 

12.30 

† Aniela i Stanisław Wagienko, † Marcjanna i Władysław Spasińscy, 

† Rozalia i Józef Rutkowscy, † Maria i Jan Zwierzchowscy – od dzieci Marii i 

Zenona Zwierzchowskich 

12.30 † Elżbieta Kawczyńska – od sąsiadów z ul. Łokietka 41 

16.30 Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

17.00 † Cecylia Zamiara – od Jadwigi Ciupalskiej 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 
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17. czerwca 
Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w 

Igołomii pod Krakowem. Wziął udział w Powstaniu 

Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w 

bitwie pod Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. 

Amputowano mu wówczas nogę. Miał wtedy 18 lat. W 

Paryża podjął studia malarskie, potem przeniósł się do 

Belgii i studiował inżynierię w Gandawie, lecz powrócił 

wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk Pięknych 

w Monachium. W 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął 

poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. 

Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie 

z tematów religijnych. 

W 1884 r. przeniósł się do Krakowa, pieniędzmi ze sprzedaży swoich 

obrazów wspomagał najbiedniejszych. Z miłości do Boga i ludzi zrezygnował 

z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, 

aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko 

materialnej, ale i moralnej. 

25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski 

i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce 

kard. Albina Dunajewskiego. Brat Albert był człowiekiem rozmodlonym, 

pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z 

najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa 

wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i 

młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie 

ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani 

byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył 

współbraci i współsiostry, że trzeba być "dobrym jak chleb". Zalecał też 

przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego 

udziałem. 

Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w 

przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. 

 
 

http://www.swietyduch.pl/


 

 

Caritas przy parafii pw. Świętego Ducha 

w Inowrocławiu 
 

Parafialny Oddział Caritas przy naszej parafii 

rozpoczął działalność w Święta Wielkanocne 2011 r. 

Działalność Oddziału jest bardzo wszechstronna, 

m.in. przygotowuje paczki świąteczne na Wielkanoc i 

Boże Narodzenie, aktywizuje społeczność parafii i 

młodzież szkolną na zasadzie wolontariatu w celu 

niesienia pomocy rzeczowej i finansowej najbardziej 

potrzebującym. 

Główna pomoc organizowana przez Parafialny Zespół Caritas dotyczy  

pomocy żywnościowej dla około 160 osób oraz wypożyczanie sprzętu 

rehabilitacyjnego, głównie łóżek oraz koncentratorów tlenu. 

W czwartek 17 czerwca wspominamy Św. Brata Alberta Chmielowskiego. 

Jest to święto patronalne naszego Parafialnego Zespołu Caritas. O godzinie 

17.00 sprawowana będzie Msza św. w intencji Wolontariuszy naszego 

Parafialnego Zespołu Caritas oraz osób i instytucji wspierających dzieło 

pomocy charytatywnej naszej parafii. Na tę Mszę św. zapraszamy także 

osoby, które chcą włączyć się w dzieło naszego Caritasu. Serdecznie 

zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w jedno z najważniejszych dzieł 

Kościoła. 

Wszystkim Wolontariuszom oraz ks. Marcinowi Łojko 

składamy serdeczne podziękowania za pracę na rzecz potrzebujących 

nie tylko z naszej parafii ale z całego Inowrocławia. 

Serdeczne Bóg zapłać! 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11. Niedziela Zwykła – 13. czerwca 2021 r. 

1. W związku z ostatnimi decyzjami rządu dotyczącymi znoszenia obostrzeń i 

ilości wiernych w kościołach, informujemy, iż w naszym kościele od dzisiaj 

praktycznie nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wiernych. W naszym 

kościele mamy ok. 700 miejsc siedzących, czyli od dzisiaj na każdej Mszy św. 

może uczestniczyć 350 osób a od niedzieli 27. czerwca ponad 500 osób. W 

normalnych czasach, przed tzw. pandemią, we Mszach św. i tak nie 

uczestniczyła taka ilość wiernych na każdej Mszy św., tak więc praktycznie w 

naszym kościele nie ma żadnych ograniczeń. W związku z ostatnimi 

decyzjami, Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o zniesieniu we 

wszystkich diecezjach dyspens od uczestniczenia we mszy świętej 

niedzielnej i w święta. Zniesienie dyspens obowiązuje od przyszłej 

niedzieli 20 czerwca 2021 r. Tak więc od przyszłej niedzieli wszyscy mają 

obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. 

2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

kościele w dni powszednie o godzinie 17.30 a w niedziele o godzinie 16.30. 

Serdecznie na nie zapraszamy! 

3. Dzisiaj (niedziela) 13. dzień miesiąca czerwca. Nabożeństwo Fatimskie 

będzie połączone z nabożeństwem czerwcowym o godzinie 16.30 – serdecznie 

na nie zapraszamy. 

4. Dzisiejsze ofiary przeznaczamy na inwestycje parafialne. Za 

dotychczasowe ofiary na tace oraz na konto parafialne składam serdeczne 

Bóg zapłać! 

5. Odnowiona Biblioteka Parafialna czynna będzie dzisiaj po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

6. Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu zaprasza 

wszystkie osoby starsze, którym zależy na interesującym spędzaniu wolnego 

czasu. Placówka oferuje usługi opiekuńcze w godzinach od 7.00 do 15.00 z 

całodziennym wyżywieniem, szeroki wachlarz zajęć w ramach terapii 

zajęciowej, uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim. 

Bliższe informacje w siedzibie instytucji przy ul. Stanisława Wachowiaka 6 

oraz w filii przy ul. Łokietka 12. 

7. W Dzień Matki, 26. maja miała swoją premierę płyta poświęcona Matce 

Najświętszej: „Z miłości do M…”. Można na niej usłyszeć pieśni maryjne 

m.in. „Czarna Madonna”, „Bogurodzica” i inne. Honorowy patronat nad płytą 

objął Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak. Koszt płyty 25,00 zł. Można 

ją nabyć pod chórem. 

8. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Bożenę Puszczykowską oraz Jerzego 

Ziętarę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 

 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

Niedziele: 8.00, 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.0; 

soboty: 8.00 i 18.00. 

Nabożeństwa czerwcowe: niedziele: 16.30; dni powszednie: 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! 


