
Intencje Mszalne: 12. Niedziela Zwykła 19-26. czerwca 2022 r. 

Poniedziałek 

20. czerwca 
 

2 Krl 17,5-8. 

13-15a.18;  

Mt 7,1-5 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Szymona 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (20) 

17.00 † Krystyna Budzińska  - od wnuka Pawła z żoną Dominiką i Aleksandrem 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Wanda Hulisz – od brata Antoniego z żoną; † Piotr Michalak – od dzieci Weroniki, 

Amelii i Antosia z mamą; † Sebastian Korycki – od Zakładu Pogrzebowego „Credo”; 

† Natalia Smolińska – od Zakładu Pogrzebowego P. Wójcika; † Anna Sękowska-Majek, 
† Róża Banaszak, † Józef Domieradzki, † Maciej Sobociński, † Waldemar Maj, 

† Witold Jakubek, † Edmund Walter – od Zakładu Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

21. czerwca 
 

Św. Alojzego 

Gonzagi 
 

2 Krl 19,9b-11. 
14-21.31-35a.36;  

Mt 7,6.12-14 

8.00 † Janina Badyńska – od koleżanki Anny 

17.00 † Marian Olszanowski – od Barbary Spychalskiej 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (21) 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą i dalsze Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Michała z okazji 25. rocznicy ślubu 

18.00 † Grażyna Plewa – 4. rocznica śmierci – od córki Marleny z rodziną 

18.00 † Teodozja Mendel – 20. rocznica śmierci – od syna z rodziną 

Środa 

22. czerwca 
 

2 Krl 22,8-13; 

23,1-3;  

Mt 7,15-20 

8.00 † Czesław Murawski – od synów z rodzinami 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (22) 

17.00 † Szymon Lewandowski – od siostry z mężem i synem 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 † Małgorzata Zagórska – 19. rocznica śmierci – od brata z rodziną 

18.00 † Andrzej Sobczak – od syna Marka z żoną 

Czwartek 

23. czerwca 

Narodzenie 
Św. Jana Chrzciciela 

Iz 49,1-6;  

Dz 13,22-26;  

Łk 1,57-66.80 

8.00 † Jarosław Mikołajczak – od matki chrzestnej 

8.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (23) 

17.00 † Jan Domagalski – od synów z rodzinami 

17.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Wandzi z okazji imienin i 3. urodzin 

17.00 † Stanisława Wieteska, † Antoni Rychlewski – od córek i synów z dziećmi 

Piątek 

24. czerwca 

Najśw. Serca PJ 
 

Ez 34,11-16;  
Rz 5,5b-11; 

 Łk 15,3-7 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Janiny z okazji imienin 

8.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (24) 

17.00 † Janina Przybylska – od syna Rysia i córek: Krysi, Bożeny i Geni 

17.00 † Helena i Jan Gołdeccy – od syna z żoną i wnuka Jacka 

17.00 † Robert Kuc – 1. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

Sobota 

25. czerwca 
 

Niepokalanego 

Serca NMP 
 

Iz 61,9-11;  

Łk 2,41-51 

8.00 † Zofia, Bolesław oraz zmarli z rodziny Matuszak i Zalita 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 † Alojzy, Władysława, Jan, Pelagia oraz zmarli z rodziny Kaźmierczak 

18.00 
† Franciszka i Kazimierz Kalińscy, † Jan Piotrowski oraz zmarli z rodziny 

Kalińskich i Piotrowskich – od Celiny Piotrowskiej z córką i jej rodziną 

18.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (25) 

Niedziela 

26. czerwca 
 

13. Niedziela 

Zwykła 
 

1 Krl 19,16b.19-

21; 

 Ga 5,1.13-18; 
 Łk 9,51-62 

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

Bożej oraz zdrowie dla Janiny z okazji 80. urodzin – od córki i syna z rodzinami 

9.30 † Patryk Przastek – od dziadków 

9.30 † Alojzy i Bogumił Kochańscy 

11.00 † Barbara, Julian i Marek Czubowie – od córki z rodziną 

11.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (26) 

12.30 † Władysław Markiewicz oraz zmarli z rodziny 

16.30 Nabożeństwo czerwcowe 

17.00 † Zygfryd Eich, † Marta i Stanisław Byczyńscy 

Prosimy o sprawdzenie poprawności treści podanych intencji mszalnych! 

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. czerwca 2022 r.  12. Niedziela Zwykła  Nr 25/2022 (350) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

Wielka Obietnica Bożego Serca 
Wszechmocna miłość mego Serca 

wszystkim, przystępującym przez 

dziewięć z rzędu pierwszych 

piątków miesiąca do Komunii 

Świętej, da ostateczną łaskę 

pokuty tak, że nie umrą w stanie 

Jego niełaski ani bez sakramentów 

świętych, i że Serce moje będzie 

dla nich bezpieczną ucieczką w  

                                                  godzinę śmierci. 

Dziewięć pierwszych piątków miesiąca to nie magia, ale pomoc 

człowiekowi, aby dostępował odpuszczenia grzechów, przebaczenia i 

uzdrowienia. Ta obietnica ma w sobie zamkniętą pedagogię nawrócenia. 

Jest ona szkołą. Jest skutecznym ćwiczeniem duchowym, pozwalającym 

zmienić zasadniczo nasze życie. 

Niejednokrotnie wierni nie rozumieją dobrze zakresu tej Obietnicy. 

Dzieci, często po spowiedzi pierwszopiątkowej wychodzą z kościoła, nie 

uczestnicząc we Mszy św. i nie przyjmując Komunii św. W tej obietnicy 

Jezus mówi o przyjęciu Komunii Świętej a nie o spowiedzi.  

Oczywiście, jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i 

potrzebujemy najpierw oczyszczenia naszego serca przed przystąpieniem 

do Komunii św., to najpierw musimy przystąpić do spowiedzi. Nie musi 

to jednak być dokładnie w pierwszy piątek miesiąca, ale obowiązkowa - 

do wypełnienia Wielkiej Obietnicy Serca Jezusowego - jest Komunia św. 

dokładnie w pierwszy piątek miesiąca. Nie w okolicy pierwszego piątku 

miesiąca, np. w niedzielę po pierwszym piątku miesiąca, ale dokładnie w 

I. piątek miesiąca. 

Dziewięć pierwszych piątków miesiąca można realizować w każdym 

momencie swojego życia; można je odbyć wiele razy w ciągu życia. My 

kapłani zachęcamy jednak, aby z tym nie czekać, gdyż chodzi o nasze 

zbawienie i dlatego zachęcamy, aby dzieci jak najszybciej po I. Komunii 

św. odbyły je.  

http://www.swietyduch.pl/


 

Praktyka pierwszopiątkowa uczy systematyczności spowiedzi,  

pogłębia życie sakramentalne, ożywia wiarę, pomaga w  formowaniu 

prawego i  wrażliwego sumienia, uczy współpracy z łaską Bożą, a 

także wdzięczności Jezusowi za wysłużone zbawienie. Podnosi morale 

rodziny, bo najczęściej dzieci na Mszę św. i do spowiedzi 

przyprowadzają rodzice, którzy przy okazji sami też się spowiadają i 

uczestniczą we Mszy św., aby przeżyć także swoje nawrócenie i 

dzieciom dać dobry przykład. 

Ta praktyka umożliwia też wynagradzanie Sercu Jezusowemu za 

wszystkie nasze grzechy i  wpisuje się w długą, dobrze sprawdzoną 

tradycję Kościoła na przestrzeni wieków, pokazując, jak formowali się 

i dojrzewali święci. Wierność i praktykowanie od I. Komunii św. 

pierwszych piątków miesiąca stanowi proces nawrócenia serca i  

odnawiania życia w  przyjaźni z  Jezusem.  

Gorliwy czciciel Serca Jezusowego powinien przyjmować Komunię 

Świętą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Jeżeli opuści 

jeden pierwszy piątek, ma rozpocząć na nowo. Osiem nie wystarczy, a 

dziesięć nie jest konieczne. Komunię Świętą należy przyjmować w 

stanie łaski uświęcającej, dlatego jest zalecane odbycie dobrej 

spowiedzi przed przystąpieniem do Komunii Świętej. Mamy 

przyjmować Komunię Święta w intencji realizowania nowenny i 

oddawania czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Powinna to być 

Komunia Święta wynagradzająca, to znaczy w intencji ukochania 

Miłości, która nie jest kochana. Ostatnim koniecznym warunkiem jest 

mocna wola wytrwania w dobrym. Jeżeli ktoś odprawiałby dziewięć 

pierwszych piątków miesiąca, z myślą zakończenia ich w stanie łaski 

uświęcającej, a po skończeniu nowenny powrócił do stanu grzesznego 

życia, to taka nowenna nie miałaby żadnego znaczenia.  

Z pewnością skojarzyliście również, że dziewięć miesięcy trwa 

okres rozwoju dziecka w łonie matki. Te dziewięć miesięcy 

intensywnego życia eucharystycznego jest potrzebne również, aby 

narodził się w nas nowy mężczyzna albo nowa kobieta, odnowieni 

duchowo. Jesteśmy atletami, którzy przygotowują się do wielkiej 

olimpiady królestwa Bożego, której złotym medalem będzie życie 

wieczne. Dziewięć pierwszych piątków jest jakby minimum 

przygotowawczym, aby zdobyć formę na tę olimpiadę. Dlatego 

wyspowiadajcie się i rozpocznijcie nowennę dziewięciu pierwszych 

piątków miesiąca. Spotkamy się w niebie! 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 12. Niedziela Zwykła – 19. czerwca 2022 r. 

1. W czasie Oktawy Bożego Ciała procesja z Najświętszym Sakramentem na 

zewnątrz kościoła połączona z nabożeństwem czerwcowym o godzinie 17.30; 

a dzisiaj w niedzielę o godzinie 16.30. W Oktawie zapraszamy dziewczynki 

do sypania kwiatów, a dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w 

procesjach w albach. 

2. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. o godzinie 

17.00 procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji taka jak w 

czasie Oktawy przy kościele. Prosimy o przygotowanie ołtarzy te same 

Wspólnoty, jak na Boże Ciało. W czwartek nie ma Mszy św. o godzinie 

18.00; biuro parafialne również będzie nieczynne.  

3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także 

patronalne święto Adoratorek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Po Mszy św. o 

godzinie 17.00 procesja eucharystyczna do ołtarza Serca Pana Jezusa. 

Prosimy Adoratorki Najświętszego Serca Pana Jezusa o przygotowanie tego 

ołtarza. Również na tę procesję zapraszamy dziewczynki sypiące kwiaty i 

dzieci pierwszokomunijne. W piątek również nie ma Mszy św. o godzinie 

18.00. 

4. Nabożeństwa czerwcowe w sobotę o godzinie 17.30 i w przyszłą niedzielę 

o godzinie 16.30. 

5. W środę 22. czerwca o godzinie 7.00 będzie dodatkowa Msza św. na 

rozpoczęcie pielgrzymki autokarowej do Medjugorie. 

6. Pielgrzymka samolotowa do Medjugorie od 21. do 28. sierpnia 2022 r. 

Szczegóły u ks. Piotra Nowaka oraz pod linkiem do zapisów: 

https://grupy.misjatravel.pl/?h=PYHBU9 

7. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych w naszym Parafialnym Przedszkolu 

„Duszek”. Informacje można uzyskać oraz można zapisać dziecko do 

przedszkola od poniedziałku do piątku do godziny 15.00 w Przedszkolu 

(wejście od ulicy ks. Ziarniaka). 

8. Wspólnota Męskiego Różańca i Wojownicy Maryi przy parafii Imienia 

NMP w Inowrocławiu zapraszają na III. Kujawską Pieszą Pielgrzymkę 

Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju, Pani 

Kujaw w Markowicach w sobotę 02. lipca 2022 r. Szczegóły i zapisy na 

stronie parafii www.imienia.pl 

9. Na czas wakacyjny zawieszone zostają Spotkania Biblijne i Szkoła 

Modlitwy; zostaną wznowione od września. 

10. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Urszulę Wroniecką, Marię 

Tokarczyk, Józefa Malinowskiego oraz Stanisława Wójcika. Wieczny 

odpoczynek racz im dać Panie! 

https://grupy.misjatravel.pl/?h=PYHBU9
http://www.imienia.pl/

