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Poniedziałek 

13. marca 
 

2 Krl 5,1-15a; 

Łk 4,24-30 

8.00 † Zbigniew Czartek – 1. rocznica śmierci  

17.00 † Zenon Górny – od Renaty Kolczyńskiej z Grzegorzem i Marcinem 

17.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (13) 

18.00 
Msza św. 

zbiorowa 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę 
Matki Bożej oraz zdrowie dla Józefy z okazji 90. rocznicy urodzin; † Jan Krokowski – 

od żony Czesławy; † Wojciech Zieliński oraz zmarli z rodziny Zielińskich i Pogorzałych 

Wtorek 

14. marca 
 

Dn 3,25.34-43; 
Mt 18,21-35 

8.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Haliny z okazji 

urodzin; † Stefania Dąbrowska – 2. rocznica śmierci – od synowej 

17.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (14) 

17.00 † Maria Szymanowska – od szwagierki Jadwigi Czajkowskiej z mężem i dziećmi 

18.00 † Irena Wiśniewska – od Marii Dudek i Bogumiły Kalety z Łososiny Górnej 

18.00 † Joanna Kaźmierczak – od kuzyna z rodziną 

Środa 

15. marca 
 

Pwt 4,1.5-9; 
Mt 5,17-19 

8.00 † Zenon Holas – od rodziny Rzeszutków i Podobińskich 

17.00 † Helena, Kazimierz i Włodzimierz Sarkowicz  

17.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (15) 

18.00 † Marian Szarleja – od Roberta z rodziną 

18.00 † Zofia Owczarzak – od córki Ewy z rodziną 

Czwartek 

16. marca 
 

Jr 7,23-28; 

Łk 11,14-23 

8.00 † Stanisław Macieja – od rodziny Śliwińskich, Tomasza i Joanny z rodziną 

17.00 † Zbigniew, Maria, Bernard Dobrzykowscy; † Kunegunda Gabryelczyk  

17.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (16) 

18.00 
† Edmund Kwiatkowski – od Tadeusza i Aldony Adamczyk oraz Tatiany i 

Krystiana z Gąsawy 

18.00 † Aleksandra Reszka – od lokatorów z ul. Marulewskiej 13, I. klatka 

Piątek 
17. marca 

 

Oz 14,2-10; 

Mk 12,28b-34 

8.00 † Jan Mucek; † Julian i † Józef  

8.30 Droga Krzyżowa 

17.00 † Marta Wołczyk – od rodziny Balcerzaków 

17.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (17) 

17.30 Droga Krzyżowa 

18.00 † Marian Danielczyk – od syna Piotra z rodziną 

18.00 † Zofia Matuszak – od syna Jerzego z rodziną 

Sobota 

18. marca 
 

Oz 6,1-6; 

Łk 18,9-14 

8.00 

† Zofia Jarecka – 18. rocznica śmierci; Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Patryka i Artura z 

okazji urodzin; 

18.00 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (18) 

18.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej dla Joanny 

18.00 † Marianna Małetka – od córki Haliny i wnuka Michała z rodziną 

Niedziela 

19. marca 
 

4. Niedziela 

Wielkiego Postu 
 

1 Sm 16,1b. 

6-7.10-13; 
Ef 5,8-14; 

J 9,1-41 

8.00 † Zdzisław Szczypiński – 5. rocznica śmierci – od żony oraz zmarli rodzice z obu stron 

8.00 † Józef Gawarecki – od syna Daniela z rodziną 

9.30 † Halina Batkowska – od kuzynki Grażyny z rodziną 

9.30 † Rafał Rojanek – od Ani z Reska z rodziną 

9.30 † Krzysztof Prątnicki – Msza św. gregoriańska (19) 

11.00 † Jarosław Szudzichowski – od zony i córki Julii 

11.00 
† Halina Spryszyńska – od córki Jadwigi z rodziną; 

† Mirosław Spryszyński – od siostry z rodziną 

12.30 † Bernard Majerowski – 6. rocznica śmierci – od siostry Urszuli z rodziną 

16.00 Gorzkie Żale 

17.00 † Irena i Władysław Spasińscy – od córki Marii 

PŁOMIEŃ DUCHA - na niedzielę 

Pismo wewnętrzne Parafii pw. Świętego Ducha 

ul. Jagiellońska 22, 88-100 Inowrocław; 

www.swietyduch.pl 
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Serdecznie dziękujemy za życzliwość i wszelkie okazywane dobro! 
 

 

 
ZAPROSZENIE DLA MĘŻCZYZN! 

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 17.00 (ok. godziny 

17.45) ks. proboszcz zaprasza na spotkanie informacyjne do biblioteki 

Panów, którzy chcieliby włączyć się w różnym charakterze do służby 

liturgicznej. Więcej szczegółów na spotkaniu. Z tego powodu w 

przyszłą niedzielę szkoły modlitwy nie będzie. 

Jesteśmy przyzwyczajeni, że przy ołtarzu zasadniczo posługują 

dzieci lub młodzież. Dorosłych jest znacznie mniej. W naszej parafii 

jest 6 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz dwóch dorosłych 

Panów pomagających w czasie sprawowania Mszy św. To jednak 

ojciec jest wzorem religijnych zachowań dziecka. Dzieci bowiem we 

wszystkim chcą naśladować i faktycznie naśladują swoich ojców. To 

prawo naśladowania dotyczy zarówno czytania Pisma św., modlitwy, 

uczęszczania na mszę św., przyjmowania sakramentów św. a także 

pokazania dziecku, kim dla ojca jest Pan Bóg. Jedną z takich form 

praktycznego pokazania roli Pana Boga w życiu mężczyzny jest służba 

Bogu przy Jego ołtarzu.  Wychowanie dziecka domaga się od ojca 

przede wszystkim dawania dziecku świadectwa osobistej modlitwy – 

także przy ołtarzu - i świadectwa życia. 
 

http://www.swietyduch.pl/


Beatyfikacja 33: Rekolekcje wielkopostne i wielkanocne! 

14 marca – 16 kwietnia 2023 r. 

Bóg, który stworzył cię bez ciebie, 
nie zbawi cię bez ciebie (Święty Augustyn). 

O konieczności zaangażowania słyszymy wszędzie. Sami doskonale 

zdajemy sobie sprawę, że w każdej dziedzinie – już od dzieciństwa – aby 

nasze działania przynosiły efekty, konieczna jest systematyczność i osobista 

pracowitość. Inne osoby mogą pomóc, ale nie zastąpią osobistego 

zaangażowania. 

Podobnie jest w sprawach religijnych. Nie będziemy wzrastać w naszej 

wierze bez osobistej pracy nad sobą, bez osobistej modlitwy, bez osobistego 

spotkania z Panem. Dlatego w tym roku rekolekcje wielkopostne a właściwie 

wielkopostne i wielkanocne będą miały inny charakter – będą trwały 33 dni i 

będą wymagały naszej bezpośredniej, systematycznej pracy. 

Jak przeżyć owocnie tegoroczne rekolekcje? 

Rekolekcje przede wszystkim wymagają systematyczności. Aby nam 

pomóc w tym, można skorzystać z kilku różnych form: 

1. Każdy może osobiście je przeżyć korzystając z pomocy internetowych 

przygotowanych przez fundację Tota tua (więcej o tej fundacji na stronie: 

www.totatua.org). Same rekolekcje są na stronie: www.beatyfikacja33.pl 

Można z nich korzystać zarówno przez komputer połączony z internetem, a 

także przez smartfony. Są tam teksty pomocne w rozważaniu, a także pliki 

audio czy video. 

2. Korzystając z książki, która była rozprowadzana w ubiegłą niedzielę 

przez P. Mariusza Starostę, przedstawiciela Fundacji Tota tua. Na stronie 

Fundacji można również zamówić tę książkę. 

3. Przychodząc na Msze św. Każdego dnia na każdej Mszy św., w ramach 

homilii, będziemy rozważali kolejny temat rekolekcji. Na niedziele 

rozważania będą drukowane w naszej gazetce parafialnej. 

Celem Rekolekcji BEATYFIKACJA33 jest między innymi: 

- praktyczna realizacja głównej myśli duszpasterskiej bł. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego, 

- poznanie nauczania bł. Siostry Elżbiety Róży Czackiej, 

- wprowadzenie nas wszystkich na drogę formacji kształtującą postawę 

służby: odpowiedzialność za parafię, zaangażowanie w życie parafii oraz w 

dzieła ewangelizacji, 

- przygotowanie do całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję 

(będzie miało miejsce na zakończenie rekolekcji, w Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego 16 kwietnia na wszystkich Mszach św.). 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

3. Niedziela Wielkiego Postu – 12. marca 2023 roku 

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych 

(można uzyskać za to odpust zupełny pod zwykłymi warunkami): 

- Drogi Krzyżowe w piątki po Mszach św. o godzinie 8.00 i o 17.00. 

- Gorzkie Żale w niedziele o godzinie 16.00 

(ofiary zbierane podczas tego nabożeństwa przeznaczone 

będą na kwiaty i budowę Grobu Pańskiego). 

2. W przyszłą niedzielę 19. marca Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca 

NMP, Patrona Kościoła. W parafii pw. Św. Józefa w Inowrocławiu o 

godzinie 12.15 uroczysta suma odpustowa, która będzie też główną 

Mszą św. z okazji 100-lecia powstania tej parafii. Ks. proboszcz 

Dariusz Macioszek serdecznie zaprasza na te uroczystości. 

3. Zapraszamy na Spotkania biblijne: w czwartki i w soboty po Mszy 

św. o godzinie 18.00 oraz Szkołę modlitwy: w niedziele po Mszy św. o 

godzinie 17.00. 

4. W dzisiejszą niedzielę - drugą miesiąca - zbiórka inwestycyjna na 

cele parafialne. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

5. Biblioteka Parafialna czynna jest dzisiaj (niedziela) po Mszach św. 

przedpołudniowych. 

6. W kaplicy i w kościele można składać ofiary do skarbonek. 

Parafialny Zespół Caritas rozprowadza także świece-cegiełki. Zebrane 

pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. Za 

wszystkie ofiary składamy Bóg zapłać! 

7. Do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Feliksę Kurę, Aleksandrę 

Reszkę, Wandę Jankowską, Pawła Kowalskiego oraz Waldemara 

Eberta. 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. 

Drogi krzyżowe: piątki Wielkiego Postu: godzina 8.30 i 17.30 w kościele. 

Gorzkie Żale: niedziele Wielkiego Postu: godzina 16.00. 

UWAGA: piątki, soboty i niedziele - wszystkie Msze św. są w kościele! 

BIURO PARAFIALNE: wtorki: 16.00-16.50, czwartki: 18.30-19.30,    

soboty: 11.00-12.00. 

http://www.beatyfikacja33.pl/

