
Intencje mszalne – 25. Niedziela Zwykła – 19. września 2021 r. 

Poniedziałek 

20. września 
 

Św. Andrzeja Kim 

Taegon, Pawła 

Chong Hasang 

i Towarzyszy 
 

Ezd 1,1-6;  

Łk 8,16-18 

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

Matki Bożej oraz zdrowie dla Grzegorza z okazji 50. rocznicy urodzin – od mamy i sióstr 

17.00 † Franciszka, Stefan, Stanisława i Tadeusz Kłos 

17.00 † Jan Serek – 6. rocznica śmierci – od żony i dzieci z rodzinami 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

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

oraz opiekę Matki Bożej dla członków Apostolatu MTA, † Edward Ziółkowski – od 

Teresy i Henryka Przekwas, † Zbigniew Piwek – od brata Andrzeja z żoną i dziećmi, 
† Maria Stec – od sąsiadów z ul. Długiej, V. klatka, † Czesław Karbownik – 1. rocznica 

śmierci – od żony i córek z rodzinami, † Bogdan Jagaciak – od Zakładu Pogrzebowego 

„Credo”, † Jerzy Bidas – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

21. września 
 

Św. Mateusza 
 

Ef 4,1-7.11-13;  

Mt 9,9-13 

8.00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandzi z 
okazji 2. rocznicy urodzin 

17.00 † Maria Ciosmak – od mieszkańców Marulew 

17.00 † Maria i Bożysław Lebiedzińscy – od rodziny Burzuńskich i Maciejewskich 

18.00 † Lubomira Zygadło – od córki Magdaleny z mężem Michaelem i synem Dawidem 

18.00 † Andrzej Walczak 

Środa 

22. września 
 

Ezd 9,5-9; 

Łk 9,1-6 

8.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Joanny i Wojciecha z okazji 15. rocznicy ślubu 

oraz dla syna Oliwiera – od cioci Krystyny 

17.00 
† Zdzisław Patyk – od byłych współpracowników z biura Administracji Osiedla 
Piastowskiego KSM: Anki, Jadzi i Zbyszka 

17.00 † Mieczysław Dębowski – od chrześniaczki Marioli z rodziną 

18.00 † Cecylia Wiśniewska – od męża i syna Łukasza 

18.00 † Grzegorz Poturalski – od brata Zbysława z rodziną 

Czwartek 

23. września 

Św. Pio 

z Pietrelciny 

Ag 1,1-8;  
Łk 9,7-9 

8.00 † Janusz Cyms – 30. rocznica śmierci – od żony, dzieci i wnuków 

17.00 † Anna Urbańska – od Ireny i Witalisa Borowickich 

17.00 † Zbigniew Piwek – od żony  

18.00 † Piotr Kaszubski – od Pauliny z rodziną i cioci Zosi  

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (1) 

Piątek 

24. września 
 

Ag 1,15b–2,9;  
Łk 9,18-22 

8.00 † Tadeusz Ziętkiewicz – 10. rocznica śmierci – od córki Urszuli z rodziną 

17.00 † Edmund Wysocki – od chrześniaka Łukasza z żoną i synem 

17.00 † Zofia Nowak – od syna Mariusza z rodziną 

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (2) 

18.00 † Mieczysław Dębowski – od Romany i Andrzeja Guźleckich z dziećmi 

Sobota 

25. września 
 

Za 2,5-9.14-15a; 

 Łk 9,43b-45 

8.00 † Petronela i Henryk Jarzynowscy – od córki Anny z rodziną 

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (3) 

18.00 † Eugeniusz Kowalski – 2. rocznica śmierci – i † jego rodzice 

18.00 † Sławomir Olszanowski – 5. rocznica śmierci – od żony z dziećmi 

18.00 † Aleksander Gierszewski – od bratanka Łukasza 

Niedziela 

26. września  
 

XXVI. Niedziela 

Zwykła 
 

Lb 11,25-29;  
Jk 5,1-6;  

Mk 9,38-43. 

45.47-48 

8.00 
† Pelagia Błażejewska oraz zmarli z rodziny Kaźmierczaków, Bronickich i 

Sobieralskich 

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

9.30 † Piotr Kamiński – od rodziny Łuczaków i cioci Adzi z synem 

11.00 † Tadeusz Burzyński – 6. rocznica śmierci – od syna z rodziną 

11.00 † Stefania Wiśniewska – od Benka  i Jadzi z rodziną 

12.30 † Wojciech Kaliski oraz zmarli z rodziny 

12.30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Ireny i Wojciecha Oźmina z okazji 50. rocznicy 

ślubu 

17.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (4) 

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 

19. września 2021 r.    25. Niedziela Zwykła    Nr 38/2021 (311 - rok VII) 
 

 

 

Jasnogórskie Śluby 
Narodu Polskiego 

II. część 
 

Tekst został napisany przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w trakcie uwięzienia, a Śluby zostały złożone na Jasnej Górze 

przez Naród Polski 26 sierpnia 1956 r. 
 

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, 
Bogiem sławiona Maryjo Królowo świata i Polski Królowo! 

c.d. - I. część była w poprzednim numerze. 
Królowo Polski, przyrzekamy! 

Matko Chrystusowa i Domie złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży 
nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na 
progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było 
bezpieczne. 
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca 
dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, 
obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. 

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, 
bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką 
rodzicielską. 

Królowo Polski, przyrzekamy!  

Zwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty 
Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem sprawiedliwości, 
Chrystusem, Bogiem naszym. 

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej 
wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i 
pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. 

http://www.swietyduch.pl/


Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i 
owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie 
było głodnych, bezdomnych i płaczących. 

Królowo Polski, przyrzekamy!  

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim 
sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami 
narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i 
lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. 

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i 
oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, 
miłości i sprawiedliwości społecznej. 

Królowo Polski, przyrzekamy!  

Królowo Polski! Ponawiamy Śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z 
wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w 
polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico-
Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w 
Twej jasnogórskiej stolicy. 

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde 
polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia 
każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. 

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno 
wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. 

Królowo Polski, przyrzekamy!  

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum Narodu, milsze 
Ci od granitów i brązów. 

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy 
i Życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy 
Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. 

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed 
oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy 
naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, 
Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. 

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny 
niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, 
błogosławiony Owoc żywota Twojego. 

Amen. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXV. Niedziela Zwykła: 19. września 2021 roku 
 

1. W dzisiejszą niedzielę 19. września gościmy w naszej parafii Ojca Oblata z 

Laskowic, który głosi homilie oraz tradycyjnie po Mszach św. będzie 

rozprowadzał kalendarze oblackie. Ofiary za kalendarze przeznaczone są na 

dzieła prowadzone przez Ojców Oblatów, którzy przez wiele lat byli 

kustoszami Sanktuarium w Markowicach. 

2. Spotkanie popielgrzymkowe w dzisiejszą niedzielę 19. września. 

Rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 17.00, po niej spotkanie w bibliotece. 

3. Spotkanie dla młodzieży klas I. szkół ponadpodstawowych, kontynuującej 

swoje przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania, będzie w 

dzisiejszą niedzielę 19. września po Mszy św. o godzinie 11.00. 

4. Młodzież z klas 8, rozpoczynającą pierwszy rok swoich przygotowań do 

bierzmowania, zapraszamy na spotkanie w kościele we wtorek 21. września po 

Mszy św. o godzinie 18.00. 

5. Zapraszamy młodzież na spotkania wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.00 w 

bibliotece. 

6. Osoby przyjmujące kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

zapraszamy w poniedziałek na Mszę św. o godzinie 18.00. 

7. Zapraszamy na spotkania biblijne w czwartek i w sobotę po Mszy św. 

wieczornej o godzinie 18.00 do biblioteki. Od tego tygodnia będą nowe tematy 

historii zbawienia – rozpoczniemy od okresu wyjścia z niewoli egipskiej. 

8. Mamy nową propozycję, tzw. szkoły modlitwy. Zapraszamy każdego, kto 

chciałby pogłębić swoje modlitewne relacje z Panem Bogiem, na pierwsze 

spotkanie w najbliższy wtorek po Mszy św. o godzinie 18.00 (ok. godziny 

18.30) oraz w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 17.00 (ok. godziny 

17.45). Podobnie, jak to jest na spotkaniach biblijnych, we wtorek i w 

niedzielę będzie ten sam temat, aby można było sobie wybrać bardziej 

dogodny termin. 

9. Przypominamy o rezerwacji intencji mszalnych – także w dni powszednie - z 

wyprzedzeniem przynajmniej półrocznym. Do końca roku wolnych terminów już nie 

ma. W przyszłym roku terminy na soboty wieczór i niedziele w pierwszym kwartale 

są jedynie w sporadycznych, pojedynczych przypadkach. Oczywiście, zawsze można 

zamówić intencję mszalną na Mszę św. zbiorową w poniedziałki o godzinie 18.00. 

Przypominamy także o podawaniu treści zarezerwowanych wcześniej intencji z 

wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym. Wszystko to można zrobić albo w 

biurze parafialnym albo w zakrystii po Mszach św.   

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Elżbietę Owczarzak, Małgorzatę 

Bodendorf, Jana Żaka oraz Bartosza Raczkowskiego. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie! 


