
Intencje Mszalne: 27. Niedziela Zwykła - 02. października 2022 r. 

Poniedziałek 

3. października 
 

Ga 1,6-12;  
Łk 10,25-37 

8.00 † Sławomir Trepkowski – od cioci Eugenii i wujka Józefa 

17.00 † Henryk Walkowski – od chrześnicy Joanny i szwagierki Sabiny 

17.00 † Krystyna Dzikowska – od Bartłomieja Potocznego 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

 

Za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian; † Tadeusz Kazik – od szwagierki 

Bożeny z mężem Wiesławem; † Tadeusz Kazik – od Marzeny, Darka i Pawła z rodzinami; † Wanda i 

Jan Kaczmarek, † Janina i Mieczysław Szpek, † Patryk Grzeszak; 

oraz † Andrzej Rościszewski – od ZP P. Matuszak 

Wtorek 

4. października 
 

Św. Franciszka 

z Asyżu 
 

Ga 1,13-24;  

Łk 10,38-42 

8.00 † Ryszard Chodorowski – 1. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

17.00 
† Ryszard Malicki – od brata Leszka z rodziną; 
† Irena Malicka – 26. rocznica śmierci – od syna Leszka z rodziną 

17.00 † Henryk Walkowski – od kuzynki Renaty z rodziną 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 † Tadeusz Janiak, † Barbara Majerska 

18.00 † Maria Jolanta Puanecka – od rodziny Domagałów 

Środa 

5. października 
 

Św. Faustyny 

Kowalskiej 
 

Ga 2,1-2.7-14; 

 Łk 11,1-4 

8.00 † Piotr Wydra – od dzieci 

16.30 Nabożeństwo różańcowe dla dzieci 

17.00 † Rafał Walczak – od mieszkańców z ul. Łokietka 43, I. klatka 

17.00 † Marianna Ryszewska – od wnuczki Lidii z rodziną 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 † Lech Przybyła – od córki Katarzyny z rodziną 

18.00 † Stanisław Szopa – od syna z rodziną 

Czwartek 

6. października 
 

Ga 3,1-5;  

Łk 11,5-13 

8.00 † Halina Batkowska – od sąsiadów z ul. Lipowej, II. klatka 

17.00 † Krystyna Białowąs; † Jan Wasilewski – od syna Włodzimierza z żoną 

17.00 †  Marek Sobczak – od siostry z rodziną 

17.00 † Krzysztof Wysocki – od teściowej Danuty i szwagra Roberta 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 † Dorota Lewińska – od katechetki 

18.00 † Artur Rubik – od sióstr z rodzinami 

Piątek 
7. października 

 

NMP Różańcowej 
 

Ga 3,7-14;  

Łk 11,15-26 

8.00 
† Róża Banaszak – od Róż Różańcowych;  

oraz w intencji Członków Żywego Różańca oraz Prowadzącego 

16.00 Spowiedź św. dla Bierzmowanych i Świadków oraz pierwszopiątkowa 

17.00 † Irena Krajewska – 2. rocznica śmierci – od siostry i całej rodziny 

17.00 † Czesław Hames – 3. rocznica śmierci – od żony z rodziną 

17.00 † Artur Rubik – od najbliższych kuzynów Mirka, Radka i Kamila 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 † Rafał Walczak – od córki Wiktorii z mamą 

18.00 † Krystyna Dzikowska – od córki Elżbiety z rodziną 

18.00 † Jarosław Szudzichowski – od rodziny Kaczmarków 

Sobota 

8. października 
 

Ga 3,22-29;  
Łk 11,27-28 

8.00 † Edmund Walter – od syna Przemka z Justynką 

17.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej oraz zdrowie dla Romualdy i Marka Batkowskich z okazji 25. rocznicy ślubu 

18.00 † Władysław Cebula – 6. rocznica śmierci – oraz zmarli z rodziny 

18.00 † Helena Niebojewska – 2. rocznica śmierci – od wnuków i prawnuków  

Niedziela 

9. października 
 

28. Niedziela 
Zwykła 

 

2 Krl 5,14-17;  

2 Tm 2,8-13;  
Łk 17,11-19 

8.00 † Pelagia i Michał Kieromińscy; † Czesława Graczyk; † Bronisława i Józef Szatan 

9.30 
† Janusz Wiśniewski – 13. rocznica śmierci – od żony i synów z rodzinami oraz zmarli z 

rodziny Nowickich, Wiśniewskich, Michalskich i przyjaciół Głowackich 

9.30 † Helena Nowak – od syna Kazimierza z rodziną 

11.00 Za wszystkich zmarłych przodków Michała 

11.00 † Stefan Kozłowski – od synowej Małgorzaty z wnukiem 

12.30 † Józefa Pawlak – 22. rocznica śmierci – od syna Jerzego z rodziną 

16.30 Nabożeństwo różańcowe 

17.00 † Henryk Walkowski – od szwagierki Marysi i Małgorzaty z rodzinami 

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę 

Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha 

ul. Jagiellońska 22, 88-100 Inowrocław; 

www.swietyduch.pl 

02. października 2022 r.  27. Niedziela Zwykła      Nr 40/2022 (365) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Intencje Żywego Różańca na październik 
 

TAJEMNICE RADOSNE - intencja powszechna: 

Módlmy się, o dar wiary nadziei i miłości dla 

dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie 

odnajdywali wzór do naśladowania na drodze 

do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, 

nauczycieli i katechetów w wychowywaniu młodego pokolenia. 

TAJEMNICE CHWALEBNE - intencja ewangelizacyjna: 

Módlmy się o dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej 

bierzmowanie w naszej parafii. 

TAJEMNICE BOLESNE - Intencja krajowa: 

Módlmy się o rozwój modlitwy Różańcowej w naszej Ojczyźnie. 

TAJEMNICE ŚWIATŁA - Intencja parafialna: 

Módlmy się o szczególne Boże błogosławieństwo dla członków Żywego 

Różańca oraz o dar życia wiecznego dla zmarłych z naszej parafii. 
 

Nabożeństwa różańcowe odprawiamy w dni powszednie w kościele 

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

o godzinie 7.30 Różaniec prowadzi Wspólnota Żywego Różańca. 

RÓŻANIEC DLA DZIECI! 
W każdą środę października będzie dodatkowy 

Różaniec dla dzieci o godzinie 16.30. 

Dzieci do wspólnej modlitwy już w najbliższą środę zapraszamy! 
 

 

MSZE ŚWIĘTE: 

Dni powszednie od poniedziałku do piątku: 8.00, 17.00 i 18.00; 

soboty: 8.00 i 18.00. Niedziele: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00. 

BIURO PARAFIALNE: wtorek: 16.00-16.50; czwartek: 18.30-19.30; 

sobota: 11.00-12.00 – wejście do biura od ul. Ks. Ziarniaka! 

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! 

http://www.swietyduch.pl/


Matka Boża Różańcowa 
 

7 października to dzień, w którym Kościół 

wspomina triumf modlitwy nad wojowniczym 

islamem. W dniu tym, w 1571 roku, flota 

katolicka rozgromiła silniejszą armadę turecką 

w bitwie pod Lepanto. Było to zwycięstwo nie 

tylko ludzkiej determinacji i woli walki w 

obronie chrześcijaństwa, ale przede wszystkim 

wiary ludzi. W tym czasie o ratunek błagali zarówno duchowni, jak i świeccy 

w całej Europie. Ulicami Rzymu przechodziły liczne procesje ludzi 

modlących się na różańcach. Modlitwę tę odmówiły przed bitwą także załogi 

katolickich okrętów. 

Kilka miesięcy po zwycięskiej bitwie Papież Pius V ustanowił 

wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej, wpisując je w kalendarzu 

liturgicznym w rocznicę zmagań. Kolejny Papież, Grzegorz XIII, 

przemianował je na święto Matki Bożej Różańcowej. W 1716 roku (po 

kolejnej wygranej przez chrześcijan bitwie na przedpolach Belgradu) Ojciec 

Święty Klemens XI zaprowadził święto, obchodzone początkowo głównie 

przez Bractwa Różańcowe, w całym Kościele. 

Różaniec to wspaniały dar Maryi dla ludzi. Według starej tradycji miał ją 

otrzymać sam św. Dominik, założyciel Dominikanów, z rąk Matki Bożej. 

Początkowo Różaniec polegał na powtarzaniu 150 razy „Pozdrowienia 

anielskiego”. Wielkim miłośnikiem i propagatorem tej modlitwy był 

piętnastowieczny francuski dominikanin bł. Alan de La Roche. To jemu 

przypisuje się podział modlitwy na trzy części, po pięć tajemnic każda, 

nazwanych później: radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi, oraz wplecenie 

doń Modlitwy Pańskiej. Odtąd modlący się na różańcu, rozważając każdą 

tajemnicę, odmawiali jedno Ojcze nasz… i dziesięć Zdrowaś Maryjo…. 

Wiek XIX to czas wielkich zagrożeń. Antidotum na nie Ojciec Święty 

Leon XIII upatrywał m.in. w publicznym odmawianiu Różańca przez lud 

Boży. Dekretem z 1 września 1883 roku zalecił codzienne odprawianie 

nabożeństw różańcowych w kościołach i kaplicach całego świata w 

październiku. W ten sposób nie tylko 7 października, ale cały miesiąc stał się 

okresem poświęconym Matce Bożej Różańcowej. 

Właśnie trwa październik. Niech każdy z nas sięgnie po duchową broń 

darowaną nam przez Maryję i modląc się czy to indywidualnie, czy też 

uczęszczając na nabożeństwo różańcowe, wymierzy cios coraz bardziej 

panoszącemu się na świecie złu! 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 27. Niedziela Zwykła – 02. października 2022 r. 
 

1. Jutro pierwszy poniedziałek miesiąca. Po Mszy Świętej porannej  

nabożeństwo do Ducha Świętego; na Mszy Świętej o godzinie 18.00 będziemy 

się modlić za zmarłe żony i zmarłych mężów polecanych przez parafian. Imiona 

i nazwiska zmarłych współmałżonków oraz ofiary mszalne można składać 

przede Mszą do koszyczka wystawionego przy ołtarzu. 

2. W pierwszy wtorek miesiąca nabożeństwo za wstawiennictwem Świętego 

Brata Alberta a w czwartek nabożeństwo powołaniowe po Mszy Świętej o 

godzinie 8.00. 

3. W pierwszy piątek miesiąca (07. października) spowiedź święta dla 

kandydatów do bierzmowania i świadków od godziny 16.00. Zapraszamy 

również do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania szczególnie dzieci i 

młodzież. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, z okazji 

pierwszego piątku miesiąca, zostanie odprawione po Mszy Świętej porannej. 

4. W środę 05. października wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej, 

Misjonarki Bożego Miłosierdzia – suma odpustowa w parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego o godzinie 18.00. 

5. W piątek 07. października przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej. Jest to dzień patronalny Wspólnot Żywego Różańca. Msza Świętej 

w intencji Członków Żywego Różańca oraz prowadzącego w piątek o godzinie 

8.00. Zapraszamy także nowe osoby, które chciałyby włączyć się do Żywego 

Różańca. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszamy! Po Mszy Świętej i 

Nabożeństwie do NSPJ spotkanie przy kawie w bibliotece. 

6. W piątek spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży - rozpoczęcie 

Mszą Świętą o godzinie 17.00. 

7. Dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii 

Świętej oraz ich rodziców zapraszamy do kościoła na poświęcenie różańców w 

przyszłą niedzielę 9. października na Mszy Świętej o godzinie 11.00. 

8. Zapraszamy na pielgrzymkę młodych do Markowic z okazji XXII. Dnia 

Papieskiego w sobotę 15. października. Szczegóły u ks. Piotra. 

9. W przyszłą niedzielę, drugą miesiąca, składka inwestycyjna na zmianę 

systemu ogrzewania. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

10. Biblioteka Parafialna czynna będzie w przyszłą niedzielę po Mszach Świętej 

przedpołudniowych. 

11. W czwartek 13. października w naszej parafii Mszę Świętą będzie sprawował 

oraz udzieli sakramentu bierzmowania Ks. Arcybiskup Tomasz Peta z 

Kazachstanu. Msza Święta będzie o godzinie 17.00 - dlatego 13. października 

nie będzie Mszy Świętej o godzinie 18.00 – intencje mszalne zamówione tego 

dnia na godzinę 18.00 zostaną odprawione na Mszy Świętej o godzinie 17.00. 

12. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Felicję Konopę, Elżbietę Mechlińską, 

Jana Matuszaka oraz Artura Jakubasa. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


