
Intencje Mszalne: 13. Niedziela Zwykła 26. czerwca – 03. lipca 2022 r. 

Poniedziałek 

27. czerwca 
 

NMP Nieustającej 

Pomocy 
 

Am 2,6-10.13-16; 
 Mt 8,18-22 

8.00 O potrzebne łaski dla Marii i najbliższych 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (27) 

17.00 † Mieczysław Jardanowski – od rodziny Kaźmierczaków z dziećmi 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

† Wacław Flanc – 1. rocznica śmierci – od syna z rodziną; 
† Wanda Bronicka, † Felicja Górna – od Zakładu Pogrzebowego „Credo”; † Janina 

Przybylska, † Mieczysław Dąbek, † Sylwester Piotrowski, † Piotr Szafrański, † 

Sławomir Trepkowski, † Jarosław Mikołajczak, † Ferdynand Zalewski – od Zakładu 
Pogrzebowego P. Matuszak 

Wtorek 

28. czerwca 
 

Św. Ireneusza 
 

Am 3,1-8; 4,11-12; 

 Mt 8,23-27 

8.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (28) 

17.00 † Janina Badyńska – od męża Franciszka 

17.00 † Szymon Lewandowski – od brata Adriana z rodziną 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 † Marcin Małecki – 1. rocznica śmierci – od mamy z rodziną 

18.00 † Piotr Kaszyński – od rodziny Roszaków i Świderskich 

Środa 

29. czerwca 
 

Uroczystość 

Św. Piotra i Pawła 
 

Dz 12,1-11;  
2 Tm 4,6-8.17-18;  

Mt 16,13-19 

8.00 † Aniela, Sylwester, Zdzisław i Jerzy Kinas; † Teresa i Jerzy Sarnowscy 

17.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla ks. Piotra Nowaka oraz ks. Piotra Franków z 

okazji imienin - od SWPK A.G. 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (29) 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe 

18.00 † Piotr Wojciechowski 

18.00 † Zbigniew Marcinkowski – od rodziny Owczarz z dziećmi 

Czwartek 

30. czerwca 
 

Św. Męczenników 
Kościoła Rzymskiego 

 

Am 7,10-17;  

Mt 9,1-8 

8.00 † Emilia, Wacław i Jan Krasiccy – od rodziny Gołdeckich 

17.00 † Maria Magdalena Grzegorek – Msza św. gregoriańska (30) 

17.00 † Paweł, Maria i Aneta Gabryelczyk oraz zmarli z rodziny 

17.30 Nabożeństwo czerwcowe (ostatnie) 

18.00 † Mirosława i Stanisław Wilińscy – od siostry Elżbiety z rodziną 

18.00 † Danuta Dzieł – od męża z dziećmi 

Piątek 

1. lipca 
 

Am 8,4-6.9-12;  

Mt 9,9-13 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Haliny Dąbrowskiej z okazji imienin – od koleżanki 

17.00 † Zofia Michalec – od córki Danuty z mężem 

17.00 † Władysława Kuśmirek – od wnuczek Kasi i Agnieszki 

18.00 † Zbigniew Piwek  - 1. rocznica śmierci – od żony, córki i wnuczki 

18.00 † Janina Badyńska – od córki Agnieszki z mężem i dziećmi 

18.00 † Andrzej Sobczak – od wnuczki Agaty z mężem i synem 

Sobota 

2. lipca 
 

Am 9,11-15;  
Mt 9,14-17 

8.00  

18.00 † Pelagia i Franciszek Cabańscy, † Barbara Strauchman 

18.00 † Józef Ligocki – od córek z rodzinami 

18.00 † Damian Piechocki – od córki Kariny z rodziną 

Niedziela 

3. lipca 
 

14. Niedziela 

Zwykła 
 

Iz 66,10.12-14c; 

 Ga 6,14-18;  
Łk 10,1-12.17-20 

8.00 † Kazimierz Mikołajczak – 5. rocznica śmierci – od żony i córki z rodziną 

9.30 
† Marian Sobucki – 4. rocznica śmierci – od żony, dzieci, wnuczek, prawnuczki i 
prawnuka 

9.30 † Halina Nawrocka – od Agnieszki i Jolanty 

11.00 Zmarli z rodziny Rzepa i Gajda 

11.00 † Zenon Jasiak – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną 

12.30 † Mieczysław Jardanowski – od pracowników parafii Świętego Ducha 

19.00 † Zofia Michalec – od sąsiadów z ul. Długiej 44a, III. klatka 

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 

26. czerwca 2022 r.  13. Niedziela Zwykła  Nr 26/2022 (351) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

 

Wspomnienie Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy 

27. czerwca 
 

 

 
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy powstała wiele stuleci temu . 

Obraz ten zaginął w wojnach i najazdach muzułmańskich na Krecie. 

Tradycja mówi, że odegrała ona ogromną rolę na tej wyspie, gdy po 

wypędzeniu z Krety muzułmanów w 966 r. rozpoczęła się 

rechrystianizacja wyspy. Ten rodzaj ikony był bardzo rozpowszechniony 

w średniowieczu na terenach greckich, serbskich i na Rusi. Jedni 

twierdzą, że obraz powstał w Bizancjum, inni, że w klasztorze Hilmadar, 

na świętej górze Athos. 

Natomiast pierwsze wiadomości o odnalezionej ikonie MBNP 

pochodzą z XV wieku. Wówczas to pewien włoski kupiec przywiózł ją do 

Rzymu, wcześniej wykradając ją z kościoła na Krecie. Po kilku latach, 

leżąc już na łożu śmierci, opowiedział jednemu ze swych przyjaciół tę 

historię. Poprosił go również o przekazanie ikony do jakiegoś kościoła. 

Wkrótce to uczyniono wybierając kościół św. Mateusza. Uroczyste 

wprowadzenie obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła św. 

Mateusza w Rzymie, będącego pod opieką augustianów, odbyło się 27 

marca 1499 roku. Po zajęciu miasta przez wojska napoleońskie w 1798 r. 

kościół ten został zniszczony. Augustianie opuścili to miejsce, zabierając 

ze sobą obraz do kościoła św. Euzebiusza. Następnie przenieśli się do 

nowego domu przy kościele Najświętszej Maryi Panny na Posterula. Tam 

zakonnicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieścili w prywatnej 

kaplicy, gdzie prawie zupełnie został zapomniany. 

W 1865 r. papież Pius IX powierza ikonę MBNP Redemptorystom, 

którzy umieścili ją w swoim kościele pw. św. Alfonsa. Uroczyste 

wprowadzenie obrazu do kościoła odbyło się 26 kwietnia 1866 roku.  

http://www.swietyduch.pl/


Rok później, 22 czerwca miała miejsce uroczysta koronacja obrazu, 

stanowiąca ważny etap w rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy na całym świecie. 

W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod 

wezwaniem Nieustającej Pomocy, z własnym oficjum, modlitwami i 

czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta ustalono na 

niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana Chrzciciela, później 

natomiast wyznaczono 27 czerwca jako dzień poświęcony Matce Bożej 

Nieustającej Pomocy. 
 

Modlitwa rzymska 
(odmawiana w trakcie Nowenny do MB Nieustającej Pomocy) 

 

O Matko Nieustającej Pomocy, / z największą ufnością 

przychodzę dzisiaj, / przed Twój święty obraz, / aby błagać 

o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre 

uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / 

i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Tyś patrzyła, 

o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu / 

dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając, / dał nam 

Ciebie za Matkę. / Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi 

Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie 

więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś 

wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bardzo pragnę / 

i tak bardzo potrzebuję. (chwila ciszy dla własnych intencji). 

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, 

Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszelkich owoców 

Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko / u Serca 

Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę; / 

A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone 

miłosierdzie Boga. Amen. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 13. Niedziela Zwykła – 26. czerwca 2022 r. 

1. Ostatnie Nabożeństwa czerwcowe dzisiaj (niedziela) o godzinie 16.30; od 

jutra do czwartku 30. czerwca o godzinie 17.30. 

2. W poniedziałek 27. czerwca obchodzimy wspomnienie Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. porannej odmówimy Nowennę.  

Przypominamy, iż w każdą środę odmawiamy Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Nowenna jest zawsze po Mszy św. o godzinie 8.00 

oraz po Mszy św. o godzinie 17.00 (jeśli wieczorem nie ma innego 

nabożeństwa). 

3. W środę 29. czerwca przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 

Pawła. Msze św. jak w dni powszednie (o 8.00, 17.00 i 18.00). Na Mszy św. 

o godzinie 17.00 będziemy się modlić w intencji Ks. Piotra Franków i Ks. 

Piotra Nowaka, którzy będą obchodzili swoje imieniny. 

4. W I. piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. przed Mszami św. 

Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o 

godzinie 8.00 oraz o godzinie 17.00. 

5. W I. sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego 

Serca Maryi po Mszy św. o godzinie 8.00. 

6. W sobotę, 2. lipca od godziny 8.00 ksiądz proboszcz uda się z posługą 

sakramentalną do swoich chorych. Księża Wikariusze w lipcu nie nawiedzają 

swoich chorych. 

7. Od piątku 1. lipca wchodzi wakacyjny układ Mszy św. i biura 

parafialnego. W dni powszednie Msze św. będą jak dotychczas o godzinie: 

8.00, 17.00 i 18.00; w niedziele o godzinie: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00. 

W niedziele od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy św. o godzinie 17.00; 

będzie natomiast Msza św. o godzinie 19.00. Zachęcamy szczególnie 

działkowiczów, wypoczywających, unikających upałów i wszystkich 

chętnych do korzystania z możliwości uczestniczenia w tej późniejszej Mszy 

św. Ze względu na malowanie kaplicy Msze św. w dni powszednie nadal 

będą w kościele. 

8. Przypominamy także, że o godzinie 9.00 w każdą niedzielę jest w kaplicy 

Msza św. w rycie greckokatolickim, w języku ukraińskim. 

9. W lipcu i sierpniu biuro parafialne czynne będzie we wtorek od godziny 

16.00 do 16.50 (godzinę wcześniej niż obecnie) oraz w czwartek od 18.30 do 

19.30. W soboty we wakacje biuro parafialne jest nieczynne! 

10. Zapraszamy na Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej na 

Jasną Górę, która odbędzie się od 28 lipca do 6 sierpnia br. Z Inowrocławia 

wychodzą trzy grupy: Grupa Niebieska, której przewodnikiem jest ks. Piotr 

Nowak z naszej parafii oraz dwie Grupy Promieniste wychodzące z parafii 

św. Królowej Jadwigi i Zwiastowania NMP. Szczegóły dotyczące zapisów na 

stronie internetowej www.ppag.pl/zapisy oraz u przewodników grup. 

11. W przyszłą niedzielę – 3. lipca - w Markowicach będą miały miejsce 

uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej. Główna suma odpustowa o 

godzinie 12.00. W kolejną niedzielę 10. lipca odpust chorych o godzinie 

15.00. Ks. dr Rafał Białek – Kustosz Sanktuarium - serdecznie zaprasza do 

udziału w tych uroczystościach. 

http://www.ppag.pl/zapisy

