ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
Michała Archanioła Bóg obdarzył największym zaufaniem i uczynił go wykonawcą swoich rozkazów.
Michał – waleczny rycerz, czuły opiekun i obrońca przed złem – jest najwyższy w hierarchii aniołów.
To najpotężniejszy z archaniołów. W Starym Testamencie Daniel nazywa go „jednym z najwyższych książąt”
i uznaje za opiekuna Izraelitów. Hebrajskie imię Mika’el przetłumaczyć można jako „Któż jak Bóg”. Według
tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i skłonił do buntu część
aniołów, św. Michał wystąpił jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!” i strącił go z nieba.
Nic dziwnego, że nazywany jest aniołem walecznym, a na obrazach zazwyczaj przedstawiany jest w rycerskiej
zbroi. Święty Michał był uważany i czczony jako patron narodu wybranego, a w Nowym Testamencie jest
czczony jako patron Kościoła.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Jezus i Jego uczniowie przemierzali
1111
LITURGIA SŁOWA
I czytanie: Mdr 2,12.17-20
Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o
II czytanie: Jk 3,16-4,3
tym wiedział. Pouczał bowiem swoich
Ewangelia: Mk 9,30-37
uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją,
lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych
słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się
między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto
jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
KOMENTARZ

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”)

Służba innym stoi w centrum chrześcijaństwa. Tajemnicą „pierwszego miejsca” jest okazywanie
miłości wszystkim ludziom. Jeśli chce się być na pierwszym miejscu, trzeba zapomnieć o sobie, a
myśleć o uczynieniu szczęśliwym osoby, która znajduje się u naszego boku; jest to nieustanny wysiłek, aby wszyscy dookoła mogli naprawdę być szczęśliwi.
Nie chodzi o pytanie się nieustanne, czy już jestem szczęśliwy, ale raczej czy są szczęśliwi ci, którzy
ze mną żyją, których mam blisko siebie. Wtedy dopiero, gdy widzi się szczęście innych, ono staje się
i naszym udziałem. Służba innym nie jest szaleństwem. Bycie chrześcijaninem oznacza pragnienie
naśladowania Chrystusa i dawanie temu świadectwa własnym życiem. On dał swoje życie i umarł na
Krzyżu dla naszego zbawienia. Jeżeli Jezus mógł, to i my możemy żyć dla innych.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…
DZISIAJ ROZPOCZYNAMY MISJE PARAFIALNE (23-29 WRZEŚNIA).
PROWADZĄ JE KSIĘŻA REPREZENTUJĄCY
WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI NASZEJ DIECEZJI:
KS. WOJCIECH NIEMCZEWSKI I KS. RADOSŁAW KARCZEWSKI.
KOLEKTA W DNI POWSZEDNIE BĘDZIE PRZEZNACZONA NA POTRZEBY EWANGELIZACYJNE
MISJONARZY.
Prosimy o zapoznanie się z planem misji i o codzienną obecność wszystkich parafian.

Wszystkie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami we wtorek na
godz. 16.00 na Mszę św., która jest im dedykowana w ramach misji parafialnych. Rodzice otrzymają po tej
Mszy terminarz spotkań związanych z przygotowaniem do I Komunii św., a dzieci otrzymają indeksy, w których
będzie odnotowana ich aktywność przygotowań do pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania (klasy siódme, ósme SP i trzecie gimnazjum) zapraszamy na Mszę św. w środę, na godz. 18.00, w piątek na godz. 15.00 na DROGĘ KRZYŻOWĄ ULICAMI
KIEŁPINA.

Od najbliższej niedzieli wszyscy kandydaci do bierzmowania będą uczestniczyć w cyklu
minikatechez formacyjnych po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30. Obecność obowiązkowa.

Zaprośmy bliskich, znajomych z innych parafii w piątek, na:
– Drogę Krzyżową ulicami Kiełpina (godz. 15.00)
– MSZĘ ŚW. O UZDROWIENIE (godz. 18.00).

W sobotę (29 IX) ODPUST PARAFIALNY. W dniu odpustu Msze o godzinie 7.00, 9.30, 15.00.
SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny o godz. 17.00.
To także 2. rocznica poświęcenia naszego kościoła i ołtarza.
ZAPRASZAMY do udziału w uroczystości parafian oraz wszystkich czcicieli św. Michała Archanioła. Tego dnia
pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła.


W niedzielę (30 września) na Mszy św. o godz. 12.15 pobłogosławimy różańce dzieciom z klas III.


24 września w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie o godz. 19.30 odbędzie się
zebranie wiejskie Sołectwa Kiełpino.


Bóg zapłać za systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.



Są do nabycia kalendarze na 2019 rok: duże (8 zł), małe (4 zł), misyjne (7 zł).


We wtorek (25 września) będzie możliwość oddania krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Somoninie (ul. Wolności 39) od godz. 9.00-13.00. Szczegóły na plakacie.
SPOTKANIA FORMACYJNE

Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, po Mszy świętej
wieczornej, o godz. 18.50.

Spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży wznowimy po misjach parafialnych.

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.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 24.09.2018

godz. 7.00 + za męża Stefana Rycherta i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 9.30 + za Kazimierza Szwichtenberg
godz.18.00 1) + za Stanisławę Wrońską (50. rocz. śm.)
2) + za Agnieszkę i Piotra Lubańskich, Piotra i Macieja
3) Z podz. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodziny Lucyny i Tadeusza z ok. rocznicy
zawarcia sakr. małżeństwa

WTOREK 25.09.2018

godz. 7.00 O zdrowie dla rodziny
godz. 9.30
godz. 16.00 + za Bernarda Szwaba (4. rocz. śm.)
godz. 18.00 1) + za Teresę Okroy (6. rocz. śm.), Jerzego Okroy i Agnieszkę Szwichtenberg
2) + za Annę, Feliksa i dziadków z obojga stron

ŚRODA 26.09.2018

godz. 7.00 + za zmarłych z rodzin Kreft, Arendt i Siebert
godz. 18.00 1) W intencji Róży Różańcowej p. Urszuli Formella o Boże błogosławieństwo,
zdrowie dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych
2) + za Agnieszkę, Leona Plichta i Urszulę Pelcer
godz. 20.00 + za Annę i Franciszka Stencel

CZWARTEK 27.09.2018 – Św. Wincentego à Paulo

godz. 7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące i o Boże błog. dla rodziny
godz. 9.30
godz. 16.00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Jerzego Stromskich z okazji 50. rocznicy
zawarcia małżeństwa oraz z prośbą o życie wieczne dla córki Marzeny
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę
Matki Bożej i zdrowie dla rodziny Mirosławy i Stanisława
godz. 18.00 1) + za Jadwigę Wrońską (rocz. śm.)
2) + Za Elżbietę Sojka (od Róży Różańcowej p. Klawikowskiej)

PIĄTEK 28.09.2018 – Św. Wacława, męczennika

godz. 7.00 1) + za Łukasza Okroy
2) O zdrowie i Boże błog. dla Ani i Łukasza Kmita
godz. 9.30
godz. 16.00 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i dary
Ducha Świętego dla Agaty z okazji 18 urodzin oraz dla całej rodziny
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Michała i Eweliny z okazji 5 rocznicy zaw. sakr. małżeństwa
godz. 18.00 1) + za Alojzego Formela (60. rocz. śm.), Joannę i Elżbietę
2) + za Joannę i Alojzego Formela

SOBOTA 29.09.2018 – ŚWIĘTYCH MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA, ARCHANIOŁÓW

godz. 7.00 + za Michała Lewczuk
godz. 9.30 + za Hieronima Plichta
godz. 15.00
godz. 17.00 Suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Diec. Ryszarda Kasyny
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godz. 7.30 1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę Matki Bożej dla Władysławy i Leonarda z okazji 38. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
2) + za rodziców z obojga stron
godz. 8.30 Borcz:
godz. 9.30 + za ks. kanonika Wojciecha Wiśniewskiego (od parafian z Leszna)
godz. 11.00 1) O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Małgorzaty Hinc z okazji 18 urodzin
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla
Marleny i Mateusza z okazji 1. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
godz. 12.15 1) + za Atanazego, Annę i Henryka
2) + za Jadwigę Rychert
godz. 18.00
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

