RAZEM Z BOGIEM W NOWY ROK SZKOLNY
Tegoroczne wakacje pozostają tylko wspomnieniem. Czas relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w życiu
każdego człowieka. Dla uczniów jest przerwą w zajęciach szkolnych i związanych z nimi obowiązkami.
Uczniowie oraz nauczyciele nabierają sił, aby ze zwiększoną energią przystąpić po wakacjach do pracy
w nowym roku. W przeżywaniu wakacji towarzyszy wszystkim oczekiwanie, aby następny rok szkolny był
jeszcze bardziej udany niż ten poprzedni. Nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia,
okazja do podjęcia pracy nad sobą.
Uczniowie szkół wraz z nauczycielami u progu nowego roku szkolnego dziękują Jezusowi w swoich kościołach
parafialnych za szczęśliwie przeżyte wakacje i proszą Go o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Stało
się to pięknym zwyczajem w katolickiej Polsce, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, z Bogiem pragną
wkroczyć w nowy rok, zgodnie ze słowami pieśni „My chcemy Boga w książce w szkole”. W ten sposób
potwierdza się przekonanie Psalmisty: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go
wznoszą” (Ps 127, 1). Każda praca człowieka, a zwłaszcza ta, która wiąże się z jego wykształceniem
i zdobywaniem mądrości jest budowaniem ważnego domu. Aby ono było sensowne, pożyteczne i dawało
radość, powinno być wzmocnione Bożym błogosławieństwem.
Uczniowie rozpoczną naukę 3 września, a pierwszą dłuższą przerwę będą mieli w grudniu, z racji świąt Bożego
Narodzenia. Ferie, które jak zwykle potrwają 2 tygodnie, dla naszego województwa wyznaczone są na 11-24
lutego 2019 r. 18 kwietnia rozpocznie się przerwa wielkanocna. Z obowiązków szkolnych uczniowie zwolnieni
będą także w maju i czerwcu z powodu świąt kościelnych i państwowych. Rok szkolny zakończy się
21 czerwca.
Początek roku szkolnego i katechetycznego pozwala nam uświadomić sobie, jakie zadania czekają nas w tym
czasie. Myślą o nich nauczyciele i wychowawcy, a także duszpasterze i katecheci. Nad tymi zadaniami
zastanawiają się rodzice. Lecz w sposób szczególny biorą je pod uwagę uczniowie. Wszyscy, choć w różny
sposób, czynią to w duchu odpowiedzialności za szkołę i jej rozwój, za prawdziwą mądrość młodego pokolenia,
za szczęśliwą przyszłość naszego narodu. Aby tak mogło się stać zwracamy się do dobrego Boga z częstą
i ufną modlitwą. Oby trwała ona nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały rok był czasem wytężonej
pracy i serdecznej modlitwy.

MODLITWA NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO

Wszechmogący, wieczny Boże, niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi,
oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna
doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy.
Tobie Panie zanosimy nasze modlitwy na początku roku nauki,
spraw abyśmy cały rok przeżyli w Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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”)
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku
uczonych w Piśmie, którzy przybyli
1111
LITURGIA SŁOWA
I czytanie: Pwt 4, 1-2.6-8
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z
II czytanie: Jk 1, 17-18.21b-22.27
Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to
Ewangelia: Mk 7,1-8a.14-15.21-23
znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze
bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się
tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie
rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których
przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali
Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im:
«Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a
trzymacie się ludzkiej tradycji, ».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym».
KOMENTARZ
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli pomaga nam odróżnić Przykazania Boże od ludzkich
zwyczajów i tradycji. Wraz z upływem czasu jesteśmy narażeni na to, że zaczniemy
wypaczać ewangeliczne przesłanie i zastępować je przesadną drobiazgowością. To dlatego
prości ludzie, kierując się zdrowym rozsądkiem, nie zwracali uwagi na faryzeuszy, którzy
przedkładali ludzkie spekulacje nad Słowo Boże.
Tylko to, co wychodzi z serca człowieka, z jego wnętrza, może nas uczynić złymi. To
zło zadaje ból jednostce, która je wyrządza ale i całej ludzkości. Religijność nie oznacza
wyłącznie zewnętrznych gestów, lecz utrzymanie czystości serca.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…
Serdecznie witamy księdza diakona Mikołaja Jędrzejewskiego,
w Adwencie będzie przeżywał w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską.

INTENCJE MSZALNE
który

we

wrześniu

oraz

W poniedziałek (3. września) zapraszamy na godzinę 9. 00 na Mszę świętą inaugurującą rok szkolny
2018/19 w szkole w Kiełpinie. W Borczu Msza św. o godz. 9.00..
Nowenna do MBNP w środę – w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców rozpoczynających
nowy rok szkolny.
Za tydzień, po Mszy św. odprawianej o godz. 12.15 – pobłogosławimy tornistry dzieciom rozpoczynającym
swoją naukę i wszystkim chętnym.
W tym tygodniu przypadają DNI EUCHARYSTYCZNE.
W PIERWSZY CZWARTEK o godz. 17.30 Godzina Święta.
W PIERWSZY PIĄTEK wystawienie Najświętszego Sakramentu o 17.30 i modlitwy Straży Honorowej.
- Adoracja pierwszopiątkowa: od 18.30 do 20.00;
- Spowiedź: od 19.00 do 20.00;
- Msza święta pierwszopiątkowa: godz. 20.00.

PONIEDZIAŁEK 3.09.2018

godz. 9.00 o Boże błog., dary DŚ dla uczniów, nauczycieli i prac. szkoły rozp. rok szkolny
godz. 17.00 1) W int. RR p. Urszuli Formella o Boże błog, zdrowie, siły dla całej Róży i życie
wieczne dla zmarłych 2) + za Stefanię Ćwikałowską w dniu imienin oraz ojca
godz.18.00 1) + za Janusza Wrońskiego (int. od sąsiadów)
2) + za Helenę i Albina Romczyk oraz za Jerzego, Jana i Teresę

WTOREK 4.09.2018

godz. 7.15 + za Jadwigę Treder
godz. 17.00 1) + za Edytę Hiller i dusze w czyśćcu ciepiące
2) o Boże błog., dary DŚ, opiekę MB, zdrowie dla Oli, Elżbiety i Beaty
godz. 18.00 1) + za Romana Dawidowskiego (w rocz. śm.) oraz o Boże błog., łaski, zdrowie
dla Zofii Dawidowskiej z okazji urodzin 2) + za Agnieszkę Kreft (od. zakł. pogrz.)

ŚRODA 5.09.2018

godz. 7.15 + za Sławomira Sopelak, Teresę Żabicką, Agnieszkę Domeracką i rodz. z ob str
godz. 17.00 1) + za Magdalenę (w rocz. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) + za Anastazję i Władysława Jelińskich
godz. 18.00 1) + za Irenę, Bernarda, Gerarda, Halinę, Jana Plichta oraz Huberta i Martę
Kreft 2) + za Jadwigę i Leona Plata

CZWARTEK 6.09.2018 – I czwartek miesiąca

Stowarzyszenie Krąg Arasmusa zaprasza na akcję Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana
Żeromskiego w Kiełpinie. Spotykamy się 8 września w Gospodarstwie Agroturystycznym "U Rychertów".
Uroczyste rozpoczęcie czytania o godz. 9.00, przewidziany czas zakończenia, godz. 12.00.

godz. 7.15 w intencji parafii
godz. 17.00 1) + za Jana (w rocz. śm.) oraz rodziców z obojga stron
2) + za Józefa Schmidt, rodziców z obojga stron oraz siostrę Teresę
godz. 18.00 1) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Zbigniewa i Marii z okazji 38 rocz. sakr. małż.
2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Magdaleny i Mirosława z okazji 15 rocz. sakr. małż.

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.

godz. 7.15
godz. 16.00
godz. 17.00
godz. 18.00

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w najbliższy piątek, 7 września od 8.00.

W sobotę, 8 września możliwość wyjazdu autobusem do Sianowa na Mszę dla chorych. Zbiórka
o godz. 8.30 przy „Ribenie”.
Za trzy tygodnie MISJE PARAFIALNE (23-29 września). Misje poprowadzą księża reprezentujący wydział
duszpasterski naszej diecezji: ks. Wojciech Niemczewski i ks. Radosław Karczewski.
W sobotę (29 IX) ODPUST PARAFIALNY. Suma odpustowa pod przewodnictwem księdza Biskupa
Diecezjalnego o godz. 17.00.
BÓG ZAPŁAĆ ZA REGULARNIE SKŁADANE OFIARY NA PRACE INWESTYCYJNE.
Za tydzień kolekta inwestycyjna.
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.
* Dzieci ze szkoły podstawowej w czwartek, na godz. 19.00;
Młodzież, która kontynuuje przygotowanie do bierzmowania (z klas III gimnazjum i oraz z klas ósmych)
w piątek, na godz. 19.00 - młodzież z klas siódmych, która rozpoczyna przygotowanie do bierzmowania wraz z
rodzicami zapraszamy na w niedziele na Msze św. o godz. 9.30.
* Spotkanie wspólnoty Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00.
* Zbiórka ministrantów i kandydatów – w sobotę o godz. 9.00.

PIĄTEK 7.09.2018 – I piątek miesiąca

+ za Monikę, Aleksandra i Łucję
Msza ślubna
+ za Marię i Pawła Jeżewskich
1) + za Martę Płotka, Józefa, Alfonsa Kosznik oraz Brunona
2) + za Feliksa i Teresę Szczesnych
godz. 20.00 + za Jadwigę Plata
godz. 7.15
godz. 14.00
godz. 15.00
godz. 16.00
godz. 17.00

SOBOTA 8.09.2018 – Święto Narodzenia NMP

W INTENCJI WSPÓLNOTY MODLITEWNEJ MARGARETKA
Msza ślubna
Msza ślubna
Msza ślubna
1) + za Krystynę, Albina i Alojzego Zielińskich
2) + za Pawła (w 6 rocz. śm.) oraz Joannę Schwichtenberg
godz. 18.00 1) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Teresy i Bolesława z okazji 64 rocz. sakr. małż.
2) + za Alfreda i Alfonsa
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godz. 7.30 1) + za Bernarda (w rocz. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące
2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 8.30 Borcz: + za Franciszka Grota, Teklę, Wojciecha i Jerzego
godz. 9.30 1) + za Franciszka, Michała Myszk, za zmarłych z rodziny Kwidzińskich
2) + za Zofię Stefańską (w 6 rocz. śm.)
godz. 11.00 1) + za Jacka Puzdrowskiego (z okazji ur.), rodziców, teściów i zmarłych
z rodziny 2) + za zmarłych z rodziny Kuptz
godz. 12.15 1) z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB,
zdrowie dla rodziny Pauliny i Damiana z okazji rocz. sakr. małż.
2) o Boże błog., obfite łaski, dary DŚ, opiekę MB dla Joanny z okazji urodzin
godz. 18.00 1) + za Brunona i Małgorzatę Wenta 2) z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla rodziny Janusza i Wiolety z okazji
23 rocz. sakr. małż.
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

