
Intencje Mszalne: Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 20.11.2022 r. 

Poniedziałek 

21. listopada 
 

Ofiarowania NMP 
 

Ap 14,1-3.4b-5; 

Łk 21,1-4 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Zdzisława z okazji urodzin 

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

17.00 † Maria Jolanta Puanecka – od sąsiadów z ul. Lipowej 71, I. i II. klatka 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

 

† Agnieszka Maruszak – 1. rocznica śmierci – od syna, córek z rodzinami i od wnuczki  
z rodziną; † Teresa Królak – od siostry Barbary z rodziną; † Lech Knopiński – od ZP 

Credo; † Józef Gawarecki – od ZP P. Wójcika; † Marian Szarleja, † Joanna 

Kaźmierczak, † Mirosława Stempińska, † Zofia Owczarzak – od ZP P. Matuszak 

Wtorek 
22. listopada 

 

Św. Cecylii 
 

Ap 14,14-20;  

Łk 21,5-11 

8.00 † Henryk Koralewski – 3. rocznica śmierci – od żony Urszuli z rodziną 

17.00 † Arkadiusz Cieplik – 4. rocznica śmierci – od siostry 

17.00 † Krystyna Dzikowska – od wnuczek z Krakowa 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 † Wanda Bronicka – od córki Aleksandry 

Środa 

23. listopada 
 

Ap 15,1-4; 
 Łk 21,12-19 

8.00 † Gabriela Pecyna – od syna Eugeniusza z żoną 

17.00 † Antoni Żak oraz rodzice z obu stron  

17.00 † Stanisław Wójcik – od Gabriela Kaczora z żoną z Kraszyc 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 † Zygmunt Bolewicki – od córki Małgorzaty z mężem 

Czwartek 
24. listopada 

 

Św. Andrzeja 

Dung-Lac 

i Towarzyszy 
 

Ap 18,1-2.21-23; 

19,1-3.9a; 

Łk 21,20-28 

8.00 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Bartłomieja Gapińskiego z okazji obrony pracy 

habilitacyjnej i wydania książki - od cioci Basi 

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

opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Janiny i Marii 

17.00 † Czesława Siemińska – od siostry Anny 

17.00 † Wanda Bronicka – od syna Adama z żoną Ewą 

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 † Joanna Gołata – od rodziny z Inowrocławia 

Piątek 

25. listopada 
 

Ap 20,1-4. 

11–21,2; 

Łk 21,29-33 

8.00 † Helena Klimczak – od Czesławy z rodziną 

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

17.00 † Marian Szarleja – od wnuka Michała z rodziną 

17.00 † Andrzej Łapiński – 1. rocznica śmierci – od chrześniaczki z mamą 

18.00 † Stanisław Łojko – 2. rocznica śmierci – od żony i dzieci 

18.00 † Andrzej Sadecki – od sąsiadów z ul. Marulewskiej 13, IV. klatka 

18.00 † Lech Knopiński – od syna Mikołaja z rodziną 

Sobota 
26. listopada 

 

Ap 22,1-7; 

Łk 21,34-36 

8.00 † Teresa Różańska – 2. rocznica śmierci – od dzieci 

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

12.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla ks. Piotra Franków z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich (30.11.1962 r.) 

17.00 Nabożeństwo w intencji pokoju 

18.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Agnieszki z okazji 45. rocznicy urodzin – od 

mamy; oraz za zmarłych z rodziny Szmańda 

18.00 † Bogdan Rybski – 10. rocznica śmierci; † Marianna i Stanisław Rybscy 

18.00 † Anna i Adam Waszkiewicz 

Niedziela 
27. listopada 

 

I. Niedziela 

Adwentu 
 

Iz 2, 1-5;  
Rz 13, 11-14;  

Mt 24, 37-44 

8.00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej oraz zdrowie dla Wandy i Czesława Paczkowskich z okazji 47. r. ślubu 

8.00 † Zofia Owczarzak – od córki Beaty z rodziną 

9.30 † Marianna i Eugeniusz Przekwas – od córek z rodzinami 

9.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

11.00 † Urszula, Jan, Andrzej Chęcińscy oraz zmarli z rodziny Różańskich i Paczkowskich 

11.00  

12.30 † Marian Cilski 

17.00 † Zdzisław Rojewski oraz zmarli z rodziny Rojewskich i Janiaków 

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę 

Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha 

ul. Jagiellońska 22, 88-100 Inowrocław; 

www.swietyduch.pl 

20. listopad 2022 r. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Nr 47/2022 (372) 

Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, 

Króla Wszechświata 

 W tę niedzielę - ostatnią 

niedzielę roku liturgicznego - 

Kościół obchodzi uroczystość 

Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata. 

 Została ustanowiona w liturgii Kościoła katolickiego przez papieża 

Piusa XI 11. grudnia 1925 r. 

 Obchodzimy ją na zakończenie roku liturgicznego, aby podkreślić, 

że w Jezusie Chrystusie znajduje się początek i chwalebny koniec 

wszystkiego, co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzonym i 

przyrodzonym posiada i czego się spodziewa. 

 Przed swoją śmiercią Jezus zwraca się tymi słowami do Piłata: 

«Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z 

tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. 

Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do 

Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 

świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

J 18,36-37 

 Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować w naszych sercach 

dzieci Bożych. Nie wyobrażajmy sobie jednak tego królowania na 

sposób ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie chce się narzucać, 

ponieważ nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego 

królestwo - to pokój, radość, sprawiedliwość. 

 Chrystus, nasz Król, nie oczekuje od nas pustych słów, lecz czynów, 

ponieważ nie każdy, który Mu mówi: "Panie, Panie”, wejdzie do 

królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca, który jest w 

niebie (por. Mt 7,21). 

http://www.swietyduch.pl/


60. rocznica święceń kapłańskich 

ks. Piotra Franków 
 

W środę 30. listopada przypada 60. 

rocznica święceń kapłańskich ks. Piotra 

Franków, który mieszka na terenie 

naszej parafii i pomaga w sprawowaniu 

sakramentów (jubileusz diamentowy). 

Msza św. jubileuszowa będzie 

sprawowana w naszym kościele przez ks. Piotra w najbliższą sobotę 26. 

listopada o godzinie 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji ks. 

Piotra. 

 Ks. Piotr Franków urodziły się 12. czerwca 1936 r. w parafii Przemyślany, 

województwo Lwowskie w licznej rodzinie (10 dzieci). Rodzice prowadzili 

gospodarstwo rolne. Ze względu na działania wojenne rodzina przeniosła się 

w okolice Tarnowa. Tutaj przeżyli wojnę. 

 Po wojnie rodzina przeniosła się do parafii Rojewo, gdzie również 

prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Młody Piotr był ministrantem. Po 

ukończonej szkole podstawowej, dalszą naukę kontynuował w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Kasprowicza w Inowrocławiu. Po maturze wstąpił do 

Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1962 r. z rąk ks. biskupa Jana Czerniaka. 

 Po święceniach został wikariuszem w Kruszwicy, a następnie w Strzelnie. 

Jako prefekt uczył młodzież, w tym obecnego Arcybiskupa poznańskiego 

Stanisława Gądeckiego. Po Strzelnie było jeszcze kilka wikariatów; najdłużej 

osiem lat w Farze we Wrześni. 

 Po okresie wikariackim został proboszczem w parafii Wieczyn koło 

Żegocina (8 lat) oraz dodatkowo przez kilka lat w Lubinii Małej. Po 

Wieczynie została mu powierzona parafia pw. Św. Rocha w Rzadkwinie. Po 

25 latach pracy w tej parafii i 50 latach kapłaństwa przeszedł na emeryturę i 

zamieszkał wraz z siostrami na terenie naszej parafii. 

Wierny swemu powołaniu, Ks. Piotr obchodzi diamentowy jubileusz swej 

posługi kapłańskiej. Razem z Nim dziękujemy Panu Bogu za te lata 

pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań. 

Dziękujemy za budowanie tego domu, którym jest Kościół, na skale, 

mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu. 

Na kolejne lata pragniemy życzyć Ci ks. Piotrze Bożej miłości, Matczynej 

opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, anielskiej cierpliwości, 

i tego, abyś pozostawił po sobie jeszcze wiele pięknych, 

niewidocznych śladów w ludzkich sercach. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 20. listopada 2022 r. 

 

1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Jest to ostatnia niedziela roku kościelnego. Po Mszy św. o godzinie 9.30 

wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do NSPJ i akt oddania. Za 

uczestnictwo w tym akcie można uzyskać odpust zupełny. 

2. Dzieci przygotowujące się do I. Komunii św. otrzymają dzisiaj na Mszy 

św. o godzinie 11.00 poświęcone książeczki. Od tego dnia mają być dla nich 

pomocą w modlitwie i nasłuchiwaniu Pana Boga, który powinien królować w 

ich myśleniu i działaniu. 

3. Od dzisiaj przed Mszami o godzinie 8.00, 9.30 i 12.30 modlimy się za 

zmarłych polecanych w rocznych Wymieniankach. Przy przepisywaniu 

mogły wkraść się jakieś nieścisłości. Prosimy na to zwrócić uwagę i jeśli 

jakieś są, to prosimy o zgłoszenie tego w zakrystii. 

4. Przyszła niedziela rozpoczyna Adwent, czas radosnego oczekiwania na 

Boże Narodzenie. Od przyszłej niedzieli będzie można pod chórem lub w 

biurze parafialnym nabywać poświęcone opłatki i świece Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom „Caritas”. 

5. Zgodnie z informacjami z ubiegłej niedzieli, dzisiaj po Mszach św. 

możemy wesprzeć ofiarą działania pomocowe dla Ukrainy. Za wszystkie 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

6. W sobotę 26. listopada zapraszamy do wspólnej modlitwy o pokój; 

rozpoczęcie o godzinie 17.00. 

7. Z okazji wspomnienia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w wigilię jej 

święta, ks. kan. Paweł Kowalski, diecezjalny duszpasterz kolejarzy, zaprasza 

Braci Kolejarzy, Emerytów oraz Rodziny Kolejarskie do udziału we Mszy 

Św. w czwartek 24. listopada o godzinie 18.00 w kościele Chrystusa 

Miłosiernego w Inowrocławiu. Po Mszy Św. zaprasza na spotkanie przy stole 

w dawnej kaplicy. 

8. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Zdzisławę Cholewińską oraz Monikę 

Sztekman. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 
 

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. 

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! 


