ROK ŚW. STANISŁAWA KOSTKI – WSPOMNIENIE 18 WRZEŚNIA
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego
Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel
usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział:
„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie
z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim
przeciwnościom. Rok 2018 to 450. rocznica jego śmierci. Jeśli mamy
w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie
bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został
uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary”
w dojrzały i niebanalny sposób.
Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie na
Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmowali znaczące
stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz z bratem wysłany
został do elitarnego kolegium jezuitów w Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do
świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. Zapisano, że uczył się, „aby podobać się Bogu i
ludziom […], a w przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść”. To pierwsza lekcja, jaką
otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława Kostki.
Drugą lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która wymagała swoistego
męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środowisku kolegów nie wstydził się modlitwy
i medytacji. Powtarzał, że „trzeba więcej podobać się Bogu, niż bratu”. Wychowany w kulturze renesansu, za
swoją życiową dewizę obrał wyznanie: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć”.
Ucząc się w Wiedniu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. Były to czasy szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami reformacji. Stanisław z bólem dostrzegał,
jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult Matki Bożej. Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej
tajemnice te stawały się mu drogie.
Stąd wypływa trzecia lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej
prawdzie życia, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo nie polega na zbrojnej
walce czy traktowaniu innych jako nieprzyjaciół, ale na tym, że my sami pozostajemy wierni i pomagamy innym
w trwaniu w wierności.
Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej
zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom i naciskom grupy. Nie chciał ani imponować,
ani uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl. Do końca zachował
wolność. To nie był młody człowiek, który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apatyczny, żądający od innych,
a nie dający nic z siebie. Nie pozwalał sobie na eksperymenty w poszukiwaniu szczęścia. Wiedział, że ten świat
nie zaspokoi jego tęsknot, że prędzej czy później poczułby się w nim oszukany lub zawiedziony. Wiedział, że
charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale rzetelna praca
nad sobą. Wiedział też, że stawać się dojrzałym człowiekiem, to podejmować trud rozwoju. Nie był mięczakiem,
który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki i historię. Był czujnym ogrodnikiem wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce. Uwierzył
w miłość Boga i całym sobą na nią odpowiedział.
(Z „Listu Episkopatu Polski” z 14 października 2017 r.)
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Jezus udał się ze swoimi uczniami
1111
LITURGIA SŁOWA
I czytanie: Mdr 2,12.17-20
do wiosek pod Cezareą Filipową. W droII czytanie: Jk 3,16-4,3
dze pytał uczniów: «Za kogo uważają
Ewangelia: Mk 9,30-37
Mnie ludzie?»
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał,
żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie
zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te
słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i
patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie,
bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».
KOMENTARZ
Dzisiaj znajdujemy się w sytuacji bardzo podobnej do opisanej w perykopie ewangelicznej. Gdyby
teraz Bóg zapytał nas «za kogo uważają mnie ludzie?» (Mk 8,27), musielibyśmy mu przytoczyć
różne odpowiedzi, nawet te najbardziej barwne. Wystarczy rozejrzeć się po tym czym żyjemy dzisiaj.
Tylko, że… upłynęło więcej niż dwadzieścia wieków “czasu Kościoła”. Po tylu latach wciąż
ubolewamy i, wraz ze Świętą Faustyną, skarżymy się przed Jezusem: «Dlaczego tak niewielu Cię
poznało?».

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…


Dzisiaj Bieg Arasmusa. To jedno z największych wydarzeń sportowych w naszym regionie. W programie
liczne biegi towarzyszące i atrakcje dla dzieci i rodzin. Zapraszamy mieszkańców Kiełpina do kibicowania.
Punkty kibica będą się znajdować przy przedszkolu Aniołek i przy stadionie.



Jutro (17 IX) obchodzimy dzień pamięci i modlitwy za Polaków prześladowanych, zesłanych i pomordowanych na Wschodzie w rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę (1939).



Nowenna do MBNP w środę – w intencji dobrych owoców misji parafialnych.



W sobotę, jak zawsze w 22 dniu miesiąca po Mszy odprawianej o godzinie 18.00 - nabożeństwo ku czci
św. Rity.



Za tydzień MISJE PARAFIALNE (23-29 września).

 Od czwartku odmawiamy nowennę w intencji misji.
Prosimy o zapoznanie się z programem misji i o aktywne w nich uczestnictwo.
Misje poprowadzą księża reprezentujący wydział duszpasterski naszej diecezji:
ks. Wojciech Niemczewski i ks. Radosław Karczewski.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 17.09.2018

godz. 7.15 + za Irenę, Eugeniusza i zmarłych z rodziny Gizela
godz. 17.00 1) + za Jadwigę, Wincentego, Lecha i Mariusza oraz za ks. Kanonika Wojciecha Wiśniewskiego
2) + za Kacpra Schwichtenberg
godz.18.00 1) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)

WTOREK 18.09.2018 - Święto św. Stanisława Kostki

godz. 7.15
godz. 17.00 + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 18.00 W int. rodzin współtworzących Modlitewny Krąg MB Zwycięskiej, Trzykroć
Przedziwnej
godz. 7.15

ŚRODA 19.09.2018

Z podziękowaniem za wspólnie przeżyty czas, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie na dalsze lata – w rocz. zawarcia sakramentu małż.
godz. 17.00 1) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
2) + za Ewę Adamczyk
godz. 18.00 1) + za Lidię (w 16 rocz. śm.) i Jana
2) + za Henryka o miłosierdzie i łaskę nieba (30-sty dzień po śm.)

CZWARTEK 20.09.2018



W sobotę (29 IX) ODPUST PARAFIALNY. Suma odpustowa pod przewodnictwem księdza Biskupa
Diecezjalnego o godz. 17.00.



24 września w Szkole Podstawowej w Kiełpinie o godz. 19.30 odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa
Kiełpino.

godz. 7.15 + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 17.00 1) + za Annę Lange i dusze w czyśćcu cierpiące
2) o Boże błogosławieństwo, zgodę i jedność w rodzinie
godz. 18.00 1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie dary DŚ, opiekę MB dla rodziny Anny i Rafała w 15 rocz. sakr. małż.
2) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie dary DŚ, opiekę MB dla rodziny Beaty i Przemysława w 10 rocz. sakr. małż



Bóg zapłać za systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.

godz. 7.15



Dzieci ze szkoły podstawowej będą mogły zaopatrywać się w ćwiczenia do religii w szkole. Cena jednego egzemplarza, podobnie jak w ubiegłym roku – 9 zł. Ćwiczenia rozprowadzać będą Panie Katechetki.
SPOTKANIA FORMACYJNE

- dla dorosłych modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, po Mszy świętej wieczornej, o godz. 18.50.
- dzieci ze szkoły podstawowej (zwłaszcza z klas trzecich rozpoczynające przygotowanie do I Komunii świętej) 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, zapraszamy na w niedziele na Msze św. o godz. 9.30 i krótką minikatechezę po
Eucharystii.
- spotkanie integracyjne wspólnoty Niezwyciężeni w sobotę, na godz. 11.00.
- W środy zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowaną grą w szachy i w inne ciekawe gry planszowe na
zajęcia od godz. 16.00 do 17.30 do salki kominkowej.
- W czwartki od godz. 15.00 do 17.00 – odbywać się będą zajęcia teatralne, na które zapraszamy dzieci od 7
do 13 lat.
- w soboty od godz. 10.00 – zajęcia muzyczne.

PIĄTEK 21.09.2018 - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

1) + za Agnieszkę Binkowską-Suchomską
2) + za rodziców, rodzeństwo i zmarłych z rodziny Czerwińskich
godz. 17.00 1) + za męża Leonarda (3 rocz. śm.) oraz za rodziców z obojga stron
2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 18.00 1) + za Ewę Żołnowską
2) + za Ryszarda Czerwińskiego (z okazji urodzin)

SOBOTA 22.09.2018

godz. 7.15 1) + za Michała i Zdzisława Zielińskich 2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 17.00 1) rezerw. Górska
2) + za Konrada (w dniu ur.), Annę oraz zmarłych z rodziny Gosz, Piotrowskich
i Płotka
godz. 18.00 1) w int. czcicieli św. Rity
2) + za Michała Zielińskiego

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09.2018

godz. 7.30 1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., dary
DŚ, opiekę MB dla rodziny Iwony i Andrzeja w 11 rocz. sakr. małż
2) + za Stanisława Langa (w 4 rocz. śm.)
godz. 8.30 Borcz:
godz. 9.30 1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie
dary DŚ, opiekę MB dla rodziny Magdaleny i Sylwestra w 8 rocz. sakr. małż.
2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 11.00 1) + za Władysława, Martę i Alojzego
2) + za Stanisława Gołąbek
godz. 12.15 1) z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie dary DŚ, opiekę MB dla rodziny Eugeniusza i Marii w 40 rocz. sakr. małż.
2) z podziękowaniem za odebrane dobro, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Ireny Stolc z okazji 70-tych urodzin
3) Z podz.
za otrzymane łaski i prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
godz. 18.00 1) + za Gertrudę i Lucjana Wolskich
2) + za Leona, Waleskę i Wacława Skierka oraz Helenę Karczewską
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

