ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU
Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu. Urodził się
w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki,
nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili
pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy
i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek lubił poezję i muzykę. Ubierał się dość
ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział
w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas pobytu w więzieniu osłabł i popadł w długą chorobę.
W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na
wojnę. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał
wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić
przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się
modlitwie i pokucie. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: "Franciszku, napraw mój Kościół".
Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem
jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.
24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: "Nie bierzcie na drogę
torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski" (Mt 10, 10). Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę
kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r.
wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego
bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał
się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św.
Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań - klaryski.
W 1211 r. Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do
Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na
Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem
muzułmańskich Arabów.
W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował pierwszą szopkę. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na
sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego
"żywego obrazu" dał początek "żłóbkom", "jasełkom", teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r.
w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił
się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią,
został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.
Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał,
prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał
45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.
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…

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «NauLITURGIA SŁOWA
czycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi
I czytanie: Lb 11, 25-29
II czytanie: Jk 5,1-6
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duEwangelia: Mk 9,38-43. 45. 47-48
chy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść
do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego,
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień
nie gaśnie».
KOMENTARZ
Jezus w rozmowie z Janem udziela mi życiowej mądrości: mam dostrzegać dobro w każdym
człowieku, także w tym, który nie przyznaje się do Jezusa. Również przez niego Bóg potrafi czynić
wiele dobra. Jezus przestrzega mnie przed podejrzliwością i przypisywaniem komukolwiek złej woli.
Jezus jest hojny wobec wszystkich, których stać na najprostsze gesty dobroci. Nie zapomni nawet
podanego kubka wody. Co mogę powiedzieć o moich zachowaniu tam, gdzie żyję i pracuję? Czy
stać mnie na proste gesty dobroci?

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…

INTENCJE MSZALNE

BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE W TEGOROCZNYCH MISJACH PARAFIALNYCH
ORAZ WE WCZORAJSZYM ODPUŚCIE.
 Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.15 pobłogosławimy różańce dzieciom z klas III.
 Zapraszamy do uczestnictwa w NABOŻEŃSTWACH RÓŻAŃCOWYCH.
 Będą odprawiane przez cały październik codziennie o godzinie 17.30. Prosimy o liczny udział dorosłych.
Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki.
Dzieci bardziej ambitne zapraszamy do uczestnictwa w różańcach przez cały tydzień.
W poniedziałki i środy uczęszczać będzie na różańce młodzież z klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Obowiązkowo kandydaci do sakramentu bierzmowania.
 W tym tygodniu przypadają DNI EUCHARYSTYCZNE – pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza
sobota miesiąca.
W PIERWSZY CZWARTEK Godzina Święta o 16.30.
W PIERWSZY PIĄTEK wystawienie Najświętszego Sakramentu o 16.30 i modlitwy Straży Honorowej.
- Spowiedź: 16.00 – dla dzieci; dla dorosłych i młodzieży od 19.00 do 20.00;
- Msza święta pierwszopiątkowa: godz. 20.00.
W PIERWSZĄ SOBOTĘ Msza św. w intencjach wynagradzających z nabożeństwem pierwszosobotnim
o godz. 7.15.
 Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w najbliższą sobotę od godziny 8.00.
 Za tydzień w sobotę rozpocznie się w naszej parafii całonocne czuwanie modlitewne połączone
z adoracją Najświętszego Sakramentu (od godz. 21.00 do godz. 5.00 rano).
 W nocy o godz. 24.00 zostanie odprawiona Msza święta. Zapraszam na adorację i nocną Mszę św.
wszystkich chętnych, zwłaszcza należących do Róż Różańcowych i innych wspólnot modlitewnych naszej
parafii.
 Bóg zapłać za systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.
 Od kilku lat na terenie naszego powiatu odbywa się akcja „Dwa Światy”, mająca na celu wsparcie dla
Kartuskiego Hospicjum Domowego. Zapraszamy do włączenia się w tę akcję: 7 października (za tydzień,
w niedzielę) odbędzie się w formie zbiórki, 14 października – w formie koncertu w kościele św. Wojciecha
w Kartuzach.
SPOTKANIA FORMACYJNE
- dla dorosłych, dla modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.50.
- dla dzieci (ze szkoły podstawowej, szczególnie dla klas trzecich) w czwartek godz. 19.00;
- dla chętnych spośród młodzieży, która chce uczęszczać na spotkania dla nich przeznaczone – w piątek
o godz. 19.00;
- spotkanie wspólnoty Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00;
- minkatechezy formacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania (kl. VII, VII SP, III Gimn.) w niedzielę
po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30. Obecność obowiązkowa.
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;

PONIEDZIAŁEK 1.10.2018 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

godz. 7.15 + za Elżbietę Sojka (int. od Alojzego Wrońskiego)
godz. 17.00 + za Adrianę Krauze (w 1 rocz. śm.)
godz.18.00 + za Mariana Bednarek (w dniu ur.) i za pokrewnych z obojga stron
godz. 7.15

WTOREK 2.10.2018 – Śś Aniołów Stróżów

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i
opiekę MB dla Wandy
godz. 17.00 1) + za Andrzeja (z okazji ur.) oraz Zygmunta i Tadeusza
2) + za Irenę i Kazimierza Szymańskich
godz. 18.00 1) + za Teresę Wrońską (z okazji imienin)
2) + za Agnieszkę Michalak (w 10 rocz. śm.) oraz za Ireneusza

ŚRODA 3.10.2018

godz. 7.15
godz. 17.00 1) O Boże błog. dla rodziny i życie wieczne dla Barbary Marć i Teresy Miłosz
2) O Boże błog. i dary DŚ, opiekę MB dla Piotra z okazji 9 rocz. urodzin
godz. 18.00 1) + za Marka Domaros (w 3 rocz. śm.) i za dusze w czyśćcu ciepiące
2) + o radość nieba dla Teresy Miłosz

I CZWARTEK 4.10.2018 – Św. Franciszka z Asyżu

godz. 7.15 + za siostrę Teresę (w 22 rocz. śm.) oraz Jana i Rozalii
godz. 17.00 1) + za Bronisławę Kryszewską (od zakł. pogrz.)
2) + za Elżbietę Sojka (od Straży Honorowej) godz. 18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla rodziny i życie wieczne dla Barbary Marć i Teresy Miłosz
godz. 18.00 1) + za Anielę Czerwińską (od zakł. pogrz.)
2) + za Marię Szczepańską (m-c po pogrzebie)

I PIĄTEK 5.10.2018 – Św. Faustyny Kowalskiej

godz. 7.15 + za rodziców Leokadię Władysława, rodzeństwo Brunona, Stanisława, Bernarda, Annę, Paulinę i Elżbietę (int. od Alojzego Wrońskiego)
godz. 17.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną za
wstawiennictwem św. JPII
godz. 18.00 1) + za Marka Konkol (w 1 rocz. śm.)
2) + za Jana Plichta (w dniu urodzin)
godz. 20.00 + za ojca Brunona i matkę Annę

I SOBOTA 6.10.2018

godz. 7.00 W intencjach wynagradzających NS NMP
godz. 15.00 Ślub
godz. 16.00 Ślub
godz. 17.00 1) + za Brunona Schmidtke
2) O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego opiekę MB dla męża
Leszka z okazji 40 rocz. urodzin
godz. 18.00 1) + za Brunona i Leokadię Magulskich, Eugeniusza i Irenę Jońskich
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Brygidy i Stanisława z okazji 39. rocznicy zawarcia sakramentu
małżeństwa
godz. 24.00 O Boże błog. dla Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej
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godz. 7.30 1) + za Leona
2) + za Monikę, Aleksandra i Łucję
godz. 8.30 Borcz: + za Augustyna i Pelagię Miszka
godz. 9.30 1) + za Krzysztofa Sural i Feliksa Lewna 2) + za rodziców Arendt i Malinowskich
godz. 11.00 1) + za Przemysława i Krzysztofa
2) O Boże błogosławieństwo opiekę MB dla RR
godz. 12.15 1) + za Piotra Dawidowskiego
2) z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o Boże błog., zdrowie dla rodziny
godz. 18.00 1) + za Andrzeja Stolc, teściów, Beatę i Aldonę
2) + za dusze rodziców Urszuli i Józefa Kąkol
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

