
Intencje mszalne – 16. Niedziela Zwykła - 18. lipca 2021 r. 

Poniedziałek 

19. lipca 
 

Wj 14,5-18; 

 Mt 12,38-42 

8.00 † Maria Bogumiła Skrzypczak – od cioci Jadzi i Teresy z Bydgoszczy 

17.00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandzi z 
okazji imienin 

17.00 † Marian Wasiak – od Mariana i Anny Kałamaja 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

W intencjach Panu Bogu wiadomych; 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Apostolatu MTA, 

† Zbigniew Piwek – od siostry Zofii z mężem Kazimierzem; 
† Ewa Krokos – od brata z żoną; 

† Mirosław Kawczyński - od Zakładu Pogrzebowego „Credo”; 

† Robert Kuc, † Elżbieta Wojciechowska, † Edmund Cieślak – od Zakładu 
Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

20. lipca 
 

Wj 14,21–15,1; 

 Mt 12,46-50 

8.00 † Kazimierz Zwierzykowski – od córki z mężem i synem 

17.00 † Stefan Przybyliński – od Jarosława Wiśniewskiego  

18.00 † Wojciech Adamski – od syna Pawła z rodziną 

18.00 † Czesław Murawski – od żony i synów z rodzinami 

18.00 † Piotr Kaszubski – od Kasi i Roberta z dziećmi 

Środa 

21. lipca 
 

Wj 16,1-5.9-15;  

Mt 13,1-9 

8.00 † Jan i Stanisław Cichy, † Teresa i Stanisław Różańscy  

17.00 † Zbigniew Dobrzykowski – od cioci Dziuni i Beaty z Piotrem 

18.00 † Maria Cylka – od męża 

18.00 † Florian Aleksander – od Marioli i Pawła z rodziną 

18.00 † Krystyna Włodarczyk – od syna Marka z rodziną 

Czwartek 

22. lipca 

Św. Marii 

Magdaleny 

Pnp 8,6-7;  

J 20,1.11-18 

8.00 † Eugeniusz Balik – od Zofii Tomczak z rodziną 

17.00 † Danuta Dzieł – od dzieci 

17.00 Zmarli z rodziny Grys 

18.00 † Mirosław Głodek – od matki z rodziną 

18.00 † Tadeusz Kawczyński – od żony 

Piątek 

23. lipca 
 

Św. Brygidy 
 

Ga 2,19-20;  

J 15,1-8 

8.00 † Czesława Bułakowska – od szwagra Czesława z rodziną 

17.00 † Andrzej Walczak – od teściowej z synem 

18.00 † Zofia Antczak – od Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w IKS Solino 

18.00 † Stefania Nojek – od Wandy Nojek z rodziną 

18.00 † Czesław Luziński – od sąsiadów z Janikowa z ul. Sportowej 5, II wejście 

Sobota 

24. lipca 
 

Św. Kingi 
 

Wj 24,3-8;  

Mt 13,24-30 

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

opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji imienin i urodzin - od mamy 

18.00 
† Bożena Bułakowska – 8. rocznica śmierci – od męża; 

oraz zmarli rodzice z obu stron 

18.00 † Maria, Janusz i Robert Tomaszewscy; † Zofia Marszał 

18.00 † Kinga Friese – 20. rocznica śmierci – od córki chrzestnej 

18.00 
† Monika i Mieczysław; † Józefa i Maksymilian Kamedulscy;  

† Weronika i Wojciech Patyk 

Niedziela 

25. lipca  
 

XVII. Niedziela 

Zwykła 
 

2 Krl 4,42-44;  
Ef 4,1-6; 

 J 6,1-15 

8.00 † Sylwester Kijak – 33. rocznica śmierci – od chrześniaczki Anety z synem Adamem 

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

9.30 † Piotr Kamiński – od kolegi Leszka z rodziną 

9.30 † Marianna Krauze – od wnuczki Ilony z córką Olą 

11.00 † Agnieszka i Leszek Staszewscy 

11.00 † Irena Ebert – od siostry Danki z mężem i rodzinami 

12.30 † Helena i Kazimierz Sarkowicz 

12.30 
† Marianna Pietrzak – 12. rocznica śmierci, † Henryk Suwalski – 10. rocznica śmierci 

oraz zmarli z rodziny Pietrzaków i Suwalskich 

19.00 † Zygfryd Eich – 22. rocznica śmierci 

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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ORĘDZIE 

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

NA I. ŚWIATOWY DZIEŃ 

DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH 

„JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI” 

25. lipca 2021 r. 

(II. część - I. część w poprzednim numerze pisma) 

Drodzy dziadkowie, drogie babcie, 

/…/ Nieważne, ile masz lat, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, 

czy zostałeś sam, czy też masz rodzinę, czy jesteś babcią lub 

dziadkiem od młodszych lat czy też trochę później, czy jesteś 

nadal samodzielny, czy też potrzebujesz pomocy – ponieważ 

nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia 

Ewangelii, zadanie przekazywania tradycji wnukom. Trzeba 

wyruszyć w drogę i, przede wszystkim, wznieść się ponad 

swoje ograniczenia, aby podjąć coś nowego. 

W tym kluczowym momencie historii, także dla Ciebie 

istnieje więc pewne odnowione powołanie. Zapytasz: ale jak to 

możliwe? Moje siły się wyczerpują, nie sądzę, bym mógł wiele 

uczynić. W jaki sposób mam zacząć zachowywać się w nowy 

sposób, kiedy przyzwyczajenia stały się regułami mojego 

istnienia? W jaki sposób mam się poświęcić biedniejszemu ode 

mnie, kiedy tak bardzo przejmuję się już moją rodziną? W jaki 

sposób mogę rozszerzyć moje spojrzenie, jeśli nie wolno mi 

nawet wyjść poza dom, w którym mieszkam? 

 

http://www.swietyduch.pl/


 

Czy moja samotność nie jest zbyt ciężkim głazem? Ilu z was 

stawia sobie to pytanie: czy moja samotność nie jest zbyt 

ciężkim głazem? Także Jezus usłyszał podobne pytanie, zadane 

mu przez Nikodema, który zapytał Go: „Jakżeż może się 

człowiek narodzić będąc starcem” (J 3, 4). Może się to dokonać, 

odpowiada Pan, przez otwarcie serca na działanie Ducha 

Świętego, który wieje, gdzie chce. Ducha Świętego z jego 

wolnością podążania wszędzie i czynienia tego, co pragnie. 

Jak powtarzałem wielokrotnie, z kryzysu, w którym znalazł 

się świat, nie wyjdziemy tacy sami: wyjdziemy lepsi albo gorsi. I 

„daj Boże, aby (…) nie było to kolejne poważne wydarzenie 

dziejowe, z którego nie potrafimy wyciągnąć lekcji”. Jesteśmy 

uparci! „Oby tak wielkie cierpienie nie było daremne, obyśmy 

przeszli do nowego sposobu życia i odkryli raz na zawsze, że 

potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy dłużnikami jedni 

drugich, aby ludzkość mogła odrodzić się” (Enc. Fratelli tutti, 

35). Nikt nie zbawia się sam. Jesteśmy dłużnikami jedni 

drugich. Wszyscy braćmi. 

W tej perspektywie, chciałbym powiedzieć Ci, że jesteś 

potrzebny do tworzenia, w braterstwie i przyjaźni społecznej, 

jutrzejszego świata: tego, w którym będziemy żyć – my, 

wspólnie z naszymi dziećmi i wnukami – kiedy ustanie burza. 

Wszyscy „bądźmy aktywni w rehabilitacji i wspieraniu 

zranionych społeczeństw” (tamże, 77). 

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 31 maja, w święto 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

FRANCISZEK 

(III. część w następnym numerze) 

 
  

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

16. Niedziela Zwykła – 18. lipca 2021 r. 

1. Do momentu wyjścia Grupy Niebieskiej na Jasną Górę można składać 

intencje modlitewne i ofiary na wsparcie funduszu pielgrzymkowego. 

Można je wrzucać je do specjalnej urny przy relikwiach ks. Jerzego. Za 

ofiary pielgrzymi odwdzięczą się modlitwą w intencji ofiarodawców.  

2. Ze względu na to, iż zgłosiła się odpowiednia ilość chętnych na wyjazd 

autokarowy na Jasną Górę na powitanie pielgrzymów 5 i 6 sierpnia, 

informujemy, że wyjazd ten dojdzie do skutku - koszt wyjazdu 160,00 zł 

od osoby - w tym przejazd, nocleg oraz ubezpieczenie; wyżywienie we 

własnym zakresie. Wyjazd w czwartek 5 sierpnia o godzinie 6.00, 

powrót w piątek 6 sierpnia w godzinach wieczornych. Noclegi będą w 

Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze; pokoje 2-osobowe z łazienką. Jeśli 

ktoś chce większy pokój, np. dla 3 osób, prosimy o poinformowanie o tym 

przy wpłacie. Przy wpłacie prosimy o podanie PESEL – jest potrzebny do 

ubezpieczenia. O uzupełnienie tych danych oraz wpłatę prosimy do 

przyszłej niedzieli albo w zakrystii po Mszach św. albo w biurze 

parafialnym. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych na ten wyjazd. 

3. W przyszłą niedzielę 25 lipca wypada wspomnienie Św. Krzysztofa – 

Patrona kierowców, dlatego w sobotę wieczorem oraz w przyszłą 

niedzielę po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów. Ofiary składane 

przy tej okazji przeznaczone będą na środki transportu dla polskich 

misjonarzy. 

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, w szczególności „Przewodnika 

katolickiego”. 

5. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Mirosława Kawczyńskiego oraz 

Edmunda Cieślaka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

 

MSZE ŚWIĘTE (wszystkie odprawiane są w kościele): 

Niedziele: 8.00, 9.30; 11.00; 12.30; 19.00. 

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

soboty: 8.00 i 18.00. 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 17.00-17.50; czwartek 18.30-19.30; 

- wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

W SOBOTY WE WAKACJE BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE! 

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! 


