TRAGEDIA, KTÓREJ NIE WOLNO NAM ZAPOMNIEĆ
W sobotę będziemy wspominali 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zginęło w niej ok. 70 mln ludzi. Co
piąty ksiądz diecezjalny w Polsce został zamordowany podczas II wojny światowej (ok. 2 tys. spośród 10 tys.).
Były takie diecezje, jak np. gnieźnieńska, włocławska czy chełmińska, z których co trzeci lub co drugi kapłan
poniósł śmierć tylko dlatego, że był księdzem katolickim. Ponadto zginęło ponad 600 zakonników i sióstr
zakonnych.
Nie jest możliwe przedstawienie wszystkich bohaterskich postaci polskich męczenników drugiej wojny
światowej. Wszyscy, którzy figurują na liście kandydatów do beatyfikacji, budzą podziw swoją postawą
heroizmu i bohaterstwa, wszyscy zginęli za wiarę dając świadectwo heroicznej miłości Boga, bliźniego, Kościoła
i Ojczyzny. Wielu jest wśród nich duszpasterzy, którzy ginęli lub byli aresztowani na swoich duszpasterskich
placówkach, do ostatniego momentu pełnili pasterską posługę, płacąc za kapłaństwo cenę męczeństwa.
Przypomnijmy przynajmniej niektórych z tych wielkich kapłanów, bohaterskich postaci. Ks. Leon Nowakowski,
duszpasterz w parafii Bytoń diecezji włocławskiej szedł do kościoła, by odprawić nabożeństwo różańcowe, w
drodze został aresztowany przez policję i w niedługim czasie rozstrzelany. Ks. Józef Czempial z Chorzowa
został wyprowadzony z konfesjonału, wywieziony do Dachau i tam zagazowany. Ks. Antoni Beszta-Borowski,
Ks. Daniel Olszewski, proboszcz w Bielsku Podlaskim, aresztowany razem z 49 parafianami, w pobliskim
wiezieniu spowiadał, modlił się ze skazanymi na śmierć, umacniał ich na duchu. Po odkryciu grobu masowego
mordu jego ciało spoczywało na zwłokach młodzieży i dzieci, których chronił własnym ciałem w czasie
egzekucji. Życie swoje oddali za parafian franciszkanie: ojciec Achilles Puchała i ojciec Herman Stępień;
pracowali w parafii Pierszaje w diecezji mińskiej. W czasie masowych aresztowań tamtejszej ludności niemiecki
żandarm - katolik proponował franciszkanom schronienie. Na tę propozycję usłyszał odpowiedź: „pasterze nie
mogą opuścić wiernych”. Obu kapłanów gestapowcy odłączyli od parafian i zamordowali, pozostałym
aresztowanym darowali życie.
Można mnożyć przykłady męczenników drugiej wojny światowej, którzy - podobnie jak św. Maksymilian Kolbe oddali bohatersko swoje życie za innych. Taką heroiczną miłość źródła odnotowały wśród księży, zakonników,
zakonnic, a także wśród osób świeckich. Ks. Adam Bargierski, wikariusz parafii Myszyniec diecezji łomżyńskiej
zgłosił się dobrowolnie do niemieckiej żandarmerii, aby go zaaresztowano w zamian za osiemdziesięcioletniego
staruszka, jego proboszcza ks. Klemensa Sawickiego. Niemcy zgodzili się, wikariusz poniósł śmierć męczeńską
w Dachau w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w 1942 roku. Matka sześciorga dzieci Marianna
Biernacka oddała swoje życie za synową, która była w stanie błogosławionym. Teściowa padła do nóg
esesmana i prosiła o uwolnienie synowej: „Jak ona pójdzie, jest przecież w ostatnich tygodniach ciąży, ja pójdę
za nią”. Zamiast synowej została rozstrzelana przez Niemców razem z 49 mieszkańcami Lipska za wsią
Naumowicze pod Grodnem. W listopadzie 1944 roku w obozie koncentracyjnym Stutthoff koło Gdańska
wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Siostra Julia Rodzińska, dominikanka, zgłosiła się dobrowolnie do opieki
nad chorymi na tyfus. Było to równoznaczne z przyjęciem śmierci. Odeszła do Pana 20 lutego 1945 roku. „Dla
nas ona była świętą, ona oddała życie” - zeznały więźniarki. To tylko wybrane przykłady heroicznej miłości
polskich męczenników drugiej wojny światowej.
MODLITWA O POKÓJ ŚW. FRANCISZKA
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając otrzymujemy;
wybaczając zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
tel: 694-451-723;www.parafiakielpino.pl; mail:biuro@parafiakielpino.pl
nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)

Nr 34/2018

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

26 sierpnia 2018 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

W Kanie Galilejskiej odbywało się
wesele i była tam Matka Jezusa.
1111
LITURGIA SŁOWA
I czytanie: Prz 8, 22-35
Zaproszono na to wesele także Jezusa i
II czytanie: Ga 4, 4-7
Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Ewangelia: J 2, 1-11
Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają
już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I
napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i
zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny
skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do
niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków
uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
KOMENTARZ
Pierwszym znakiem, który uczynił Jezus było przemienienie wody w wino
ponieważ Jego misją jest przemienienie każdego z nas z grzesznika w świętego,
czyli w dziecko Boże podobne do Ojca. Różnica między nami takimi, jakimi
jesteśmy dziś, a takimi, jakimi będziemy po przemianie, jest taka sama jak między
wodą i winem, czyli ogromna.
Aby mogła dokonać się w naszym życiu owa przemiana, powinniśmy pójść za
słowami Maryi: "Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie". Warto
Jezusowi zaufać.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 27.08.2018 – św. Moniki

* Od poniedziałku rozpoczął swoją posługę w naszej parafii ks. wikariusz Paweł
Ostrowski.
* W środę nowenna w intencji rodzin naszej parafii.
* W środę po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo do naszego patrona - św.
Michała Archanioła.
* Okazja do spowiedzi w dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku
szkolnego od godziny 15.30 do 17.00. Będzie to jednocześnie spowiedź św.
pierwszopiątkowa.
* W I sobotę Msza św. ku czci NSNMP o 7.15. Jest to także dzień modlitw w intencji
ofiar II wojny światowej w rocznicę jej wybuchu.
* Od najbliższej niedzieli wznawiamy Msze św. w Borczu.
* W niedzielę (9 września) odpust Narodzenia NMP w Sianowie. Parafia organizuje
tego dnia pieszą pielgrzymkę do Królowej Kaszub. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych – wymarsz spod groty o godz. 5.30.
* Za trzy tygodnie MISJE PARAFIALNE (23-29 września).
W sobotę (29 IX) ODPUST PARAFIALNY.
Misje poprowadzą ks. Wojciech Niemczewski i ks. Radosław Karczewski.
*
Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi
rozpoznających drogę powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w
seminarium pelplińskim, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął się właśnie drugi termin przyjmowania
kandydatów na studia. Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do 17
września na umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną oraz o złożenie w rektoracie
Seminarium odpowiednich dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje można
uzyskać u Księdza Proboszcza, jak również znaleźć w gablocie parafialnej oraz na
stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
* W środę zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowaną grą w szachy i w inne
ciekawe gry planszowe na zajęcia od godz. 10.00 do 11.30 do salki kominkowej.

SPOTKANIA FORMACYJNE
* Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej Wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca, co tydzień po Mszy świętej wieczornej, o godz. 18.50.
* Zapraszamy na spotkania w ramach poszczególnych Róż Różańcowych.

godz. 7.15 1) + za rodziców z ob. stron
2) + za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 17.00 1) + za Marię Wrońską, Pawła i Ryszarda Zielińskich 2) + za Henryka
Laskowskiego 3) o światło Ducha Świętego i miłosierdzie dla + Henryka
godz.18.00 1) + za Romana i Wiktora
2) + za Józefa, Witolda i Antoniego

WTOREK 28.08.2018 – Św. Augustyna, biskupa

godz. 7.15 1) + za Łukasza Okroy 2) z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże
błog., zdrowie dla rodziny Ewy i Mariusza w 25. rocz. sakr. małż.
godz. 17.00 1) + za Stefana (rocz. ur.) oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
2) + za Jana (3. rocz. śm.) i za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 18.00 1) + za Mirosławę Żołnowską 2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Roberta i Joanny w 25. rocz.
zawarcia sakr. małżeństwa

ŚRODA 29.08.2018 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
godz. 7.15 + za Ludwika Rychert
godz. 17.00 1) + za Stanisława Niklas (47. rocz. śm.), Annę, Kazimierza i Pawła
Szczepańskiego
2) + za Mariana Malek (13. rocz. śm.)
godz. 18.00 1) + za Albina Kreft (rocz. śm.), Konrada i Agnieszkę
2) + za Franciszka Cyman (int. od Bractwa Św. Michała Arch.)

CZWARTEK 30.08.2018

godz. 7.15
+ za Bronisławę Kryszewską (w m-c po pogrzebie)
godz. 17.00 1) + za Jana Fierka (4. rocz. śm.)
2) + za Gertrudę i Benedykta
godz. 18.00 + za Krystynę i Józefa Pinkawa

PIĄTEK 31.08.2018
godz. 7.15 + za Jana Fierka
godz. 17.00 1) Z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny
Moniki i Michała z okazji 5. rocz. sakr. małż.
2) + za Helenę, Juliusza,
Alojzego, Leona, Jana, Waleskę i Jadwigę
godz. 18.00 1) + za Jana Formela (rocz. śm.), zmarłych z rodz. Szutenberg, Groth, Wenta i
Krauze 2) Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB
dla rodziny Dominiki i Karola z okazji 10. rocz. sakr. małż.

SOBOTA 01.09.2018 – I sobota miesiąca
godz. 7.15 W int. wynagradzających Niepokalanemu Sercu NMP
godz. 14.00 Msza św. ślubna godz. 15.00Msza św. ślubna godz. 16.00Msza św. ślubna
godz. 17.00 O zdrowie dla rodziców (int. od córki)
godz. 18.00 1) + za Henryka Czerwińskiego (rocz. śm.) oraz za Helenę i Bernarda
Szymichowskich
2) + za Anielę Czerwińską (w m-c po pogrzebie).
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godz. 7.30 1) Z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla rodziny
2) + za Helenę i Józefa Stolc
godz. 8.30 Borcz: Z podz. za odebrane łaski i z prośbą o Boże błog. i dar zdrowia dla córki
Agnieszki, synowej Ewy i wnuczki Aleksandry
godz. 9.30 1) + za Elżbietę Bach(rocz. śm.) 2) z podz. za odebrane łaski i prośbą o dalsze
Boże błog., opiekę MB dla rodziny Beaty i Michała z okazji 15 rocz. sakr. małż.
godz. 11.00 1) + za Irenę, Kazimierza Szymańskich i za dusze w czyśćcu cierp. 2) z podz.
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla
rodziny Elżbiety i Eugeniusza z okazji 40 rocz. sakr. małż.
godz. 12.15 1) + za Bernarda, Martę i Leona Gołąbek
2) z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Ireny i Łukasza
Gorlikowskich z okazji 10 rocz. sakr. małż
godz. 18.00 + za Stefana Gogolińskiego i za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

