
Intencje mszalne – 28. Niedziela Zwykła – 10. październik 2021 r. 

Poniedziałek 

11. października 
 

Rz 1,1-7;  

Łk 11,29-32 

8.00 † Irena Piasecka – od rodzin Kopeć i Wasik z Perkowa 

17.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (19) 

17.00 † Aniela Witoń – od rodziny Noszczyk 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Zbigniew Piwek – od Damiana i Ewy Kubiakow z dziećmi; † Bogdan Jagaciak – od 

siostry Anieli z dziećmi; † Bernard Bochat, † Barbara Stępińska, † Aleksandra 

Szydłowska, † Elżbieta Owczarzak, † Małgorzata Bodendorf, † Bartosz Raczkowski – 
od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

12. października 
 

Rz 1,16-25;  
Łk 11,37-41 

8.00 † Jerzy Bidas – od sąsiadów Drop z dziećmi 

17.00 
† Edmund Wysocki oraz zmarli koledzy – od kolegów z klasy z technikum 
mechanicznego 

17.00 † Stanisław Wiśniewski – od siostry z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Mieczysław Dębowski – od Magdaleny z rodziną 

17.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (20) 

Środa 

13. października 
 

Bł. Honorata 

Koźmińskiego 
 

Rz 2,1-11;  

Łk 11,42-46 

8.00 † Zofia i Edward Jareccy; † Alina Laskowska – 4. rocznica śmierci – od Haliny 

17.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Waldemara z okazji urodzin – od synów z 

rodzinami 

17.00 † Danuta Dzieł – od szwagra Stanisława Dzieł z rodziną 

17.30 Nabożeństwo Fatimskie 

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (21) 

18.00 † Felicja Kwiatkowska – od córki z rodziną 

Czwartek 

14. października 
 

\Rz 3,21-30a; 
 Łk 11,47-54 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Róży i Zdzisława z okazji 49. rocznicy ślubu 

17.00 † Wiesława i Harri Pańka – od rodziny Simińskich 

17.00 † Zbigniew Piwek – od siostry Marii z mężem, córką i wnukiem  

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Piotr Kaszubski – od kuzynki Kasi z mężem i córką 

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (22) 

Piątek 

15. października 
 

Św. Teresy 

od Jezusa 
 

Rz 4,1-8; 

 Łk 12,1-7 

8.00 † Jadwiga i Stanisław Sobczak 

17.00 † Marianna i Jan Wojciechowscy 

17.00 † Zofia Nowak – od sąsiadów Szczudlińskich, Brysacz i Ciesielskich 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (23) 

18.00 † Bolesław Bagrowski – od siostry Alicji 

Sobota 

16. października 

Św. Jadwigi 

Śląskiej 

Rz 4,13.16-18;  
Łk 12,8-12 

8.00 † Wanda i Józef Mozgowiec; † Natalia i Władysław Małek 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe 

18.00 
† Florentyna Pańka – 13. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny – od córek i 

wnuków 

18.00 † Zdzisław Waliński – 1. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny Walińskich  

18.00 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (24) 

Niedziela 

17. października  
 

XXIX. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 53,10-11;  

Hbr 4,14-16;  
Mk 10,35-45 

8.00 † Janina i Karol Kaczmarek – od dzieci z rodzinami 

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

9.30 † Jadwiga, Stanisław i Bogumił Orzechowscy 

9.30 † Aniela Witoń – od syna z rodziną 

11.00 Zmarli z rodziny Konik, Wymazała i Frączek 

12.30 † Marianna Kinasiewicz – od rodziny Grochowskich 

12.30 † Krystyna Matuszak – Msza św. gregoriańska (25) 

16.30 Nabożeństwo Różańcowe 

17.00 † Małgorzata Strzyżewska oraz zmarli rodzice z obu stron 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych. 

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 

10. października 2021 r. 28. Niedziela Zwykła Nr 41/2021 (314-rok VII) 
 

 

 

Wykaz ważniejszych 

odpustów zupełnych 
 

Przy odrobinie wysiłku, 

praktycznie jest możliwość 

uzyskania odpustu zupełnego 

każdego dnia! 
 

Za co możemy m.in. uzyskać odpust zupełny (oczywiście po spełnieniu 

pozostałych ogólnych warunków takiego odpustu)? 

- Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny; 

- Odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca 

(pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie 

zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad 

rozważanymi tajemnicami; 

- Czytanie Pisma Świętego z czcią należną Słowu Bożemu i na sposób lektury 

duchowej przynajmniej przez pół godziny z tekstu zatwierdzonego przez 

władzę kościelną. Kto nie może czytać osobiście, wystarczy, gdy słucha 

czytającego nawet przez środki audiowizualne; 

- Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez Papieża Urbi et Orbi (Miastu i 

Światu) - choćby tylko przez radio lub telewizję, np. 1. stycznia; 

- Adoracja i ucałowanie Krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki 

Piątek; 

- Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni; 

- Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi 

Królowi O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego w uroczystość 

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; 

- Przyjęcie Pierwszej Komunii świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej 

uroczystości; 

- Pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy Przed tak wielkim 

Sakramentem podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy świętej (w Wielki 

Czwartek) oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 

Ciało); 

http://www.swietyduch.pl/


- Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) 

jako podziękowanie za otrzymane łaski w ostatnim dniu roku kalendarzowego; 

- Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) 

w Nowy Rok i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego; 

- Odprawienie Drogi Krzyżowej po spełnieniu następujących warunków: 

odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej (np. w 

kościele, na placu przykościelnym); musi być 14 krzyżyków; rozważanie Męki 

i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o poszczególnych 

tajemnicach każdej stacji); wymaga się przechodzenia od jednej stacji do 

drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący 

przechodził, jeśli wszyscy wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu 

słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia kościoła itp.) nie może 

odprawić Drogi Krzyżowej według tych warunków, zyskuje odpust zupełny po 

przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki 

Chrystusa; 

- Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub w dniu 2 sierpnia, 

kiedy to przypada odpust "Porcjunkuli" po odmówieniu Ojcze nasz i Wierzę; 

- Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę; 

- W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną 

modlitwą za zmarłych - codziennie odpust zupełny, który można ofiarować 

wyłącznie za zmarłych; 

- Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w 

Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu. 

Penitencjaria Apostolska ustanowiła także dla Polski odpusty związane z 

kultem Miłosierdzia Bożego: Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 

udziela się w granicach Polski wiernemu, który pobożnie odmówi Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu 

Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w 

tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) 

nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z 

ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go 

innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny. 

Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty 

zupełne: 

- Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w tygodniu w 

okresie Wielkiego Postu w jakimkolwiek kościele na terenie Polski; 

- Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni: w uroczystość 

świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), w święto tytułu, w dniu 2 

sierpnia (odpust "Porcjunkuli"), jeden raz w ciągu roku w dniu określonym 

według uznania.   

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXVIII. Niedziela Zwykła: 10. października 2021 roku 

1. Dzisiaj obchodzimy XXI. Dzień Papieski – po Mszach św. zbiórka do 

puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za wszystkie ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać! 

2. Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.00 poświęcenie różańców dzieciom 

przygotowującym się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. 

3. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych i do odmawiania różańca w 

domach. Nabożeństwa różańcowe w kościele sprawowane są w dni powszednie 

codziennie o godzinie 17.30; w niedziele o godzinie 16.30. Od poniedziałku do soboty 

o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

4. Biblioteka Parafialna czynna jest dziś (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

5. W środę 13. października ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy 

na Nabożeństwo Fatimskie w kościele o godzinie 17.30. 

6. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII. rozpocznie się we 

wtorek 12. października Mszą św. o godzinie 18.00. 

7. W przyszłą niedzielę ofiary z tacy przeznaczone będą na inwestycje 

parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

8. Zbliża się listopad. W biurze parafialnym lub w zakrystii można składać 

Wymienianki jednorazowe lub całoroczne – kartki do Wymienianek wyłożone 

są pod chórem. Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk zmarłych w 

pierwszej osobie liczby pojedynczej oraz o zaznaczanie dnia i godziny tych 

Wymienianek. Dzisiaj po raz ostatni przed Mszami czytamy Wymienianki 

według ubiegłorocznych intencji. 

9. W tym tygodniu spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nie będzie. 

10. Spotkania biblijne w czwartek i w sobotę a Szkoła modlitwy we wtorek i 

w niedzielę po Mszy św. wieczornej w bibliotece. 

11. Zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Zawierzenia Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej i do Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w 

Bydgoszczy w sobotę 23. października br. Koszt 30 zł (9.00 - wyjazd, 10:00–

14:00 – pobyt na terenie sanktuarium MTA na bydgoskich Piaskach (Msza 

Święta, spotkanie z siostrami, kawa i słodkości, różaniec, sklepik, czas własny, 

film o O. Kentenichu, założycielu Ruchu Szensztackiego), 14:30-16:00 – czas 

własny na rynku Bydgoskim, 16:00 – wyjazd powrotny do Inowrocławia. 

Szczegóły i zapisy w zakrystii u ks. Piotra. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Danutę Badtkę, Elżbietę 

Niespodzińską, Genowefę Głowacką, Mieczysławę Piotrowską, Tadeusza 

Jakubów, Zbigniewa Janickiego, Ryszarda Chodorowskiego oraz Mirosława 

Mozgawę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


