Czym jest czyściec?
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zaczyna się listopad – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie za zmarłych. Także i dziś dusze czyśćcowe potrzebują naszej modlitwy.
Miejsce napełnione ogniem - Wielu świętych i błogosławionych
pozostawiło świadectwa i zapiski dotyczące dusz czyśćcowych. Łaskę
oglądania czyśćca i obcowania z duszami czyśćcowymi otrzymała św.
Katarzyna z Genui, św. Maria Magdalena de Pazzi, św. Franciszka
Rzymianka, bł. Anna Katarzyna Emmerich, św. Faustyna Kowalska,
św. Mikołaj z Tolentino, uważany za patrona dusz czyśćcowych. Zdarza się, że Bóg pozwala duszom czyśćcowym przychodzić do osób, którym udziela darów mistycznych,
odsłaniając przed nimi tajemnice życia wiecznego. W czasach nam współczesnych wizji
czyśćca doznał św. Ojciec Pio, nawrócona z ateizmu Stefania Fulla Horak (zm. 1993), czy
zmarła przed dziesięcioma laty Maria Simma, która gorliwie modliła się za dusze czyśćcowe, a także przyjmowała za nie cierpienia, aby mogły szybciej zostać uwolnione z
czyśćca.

Maria Simma opowiada, że w 1940 roku, gdy miała 25 lat, około czwartej nad ranem
przebudziły ją czyjeś kroki. Zapytała, kto wszedł, ale nie uzyskała żadnej odpowiedzi.
Wstała z łóżka, ale gdy próbowała złapać tę osobę, chwyciła tylko powietrze. Widziała
postać człowieka, jednak nie mogła go dotknąć. Spowiednik poradził jej, aby zapytała,
jeśli się to powtórzy, po co ta osoba przyszła i czego oczekuje. Następnej nocy ponownie
pojawił się ten sam człowiek. Na pytanie, po co przychodzi, odpowiedział, że prosi, aby
odprawiono za niego trzy Msze Święte. Od tamtej pory dusze czyśćcowe zaczęły odwiedzać Marię, prosząc o modlitwę, a także przekazując prośby do żyjących krewnych o naprawienie krzywd, zwrot nieuczciwie zdobytego mienia, zakończenie kłótni i przebaczenie. Maria Simma powiedziała: ”Czyściec jest w wielu miejscach„. ”Dusze nie przychodzą
z czyśćca, lecz z czyśćcem„. Widziała, że czyściec dla każdego wygląda inaczej. ”Moje
przeżycia z duszami czyśćcowymi„ to ciekawa lektura, która wyjaśnia wiele spraw dotyczących czyśćca i cierpień dusz czyśćcowych. Dowiadujemy się z tej książki, że sprawy
niezałatwione za życia ”ciągną się„ za duszami po śmierci i są przyczyną dodatkowego
cierpienia, szczególnie gdy dusza czyśćcowa widzi skutki swego grzechu w życiu drogich
jej osób. W uroczystość Wszystkich Świętych 1953 roku Maria Simma zaczęła pomagać
duszom czyśćcowym, przyjmując na siebie zastępcze cierpienia pokutne. Od roku 1954
dusze czyśćcowe zaczęły przekazywać różne prośby skierowane do bliskich. Przychodziły,
mówiąc, kim są, jak się nazywają, kiedy i gdzie zmarły. Dusze czyśćcowe prosiły ją bardzo często o zamówienie Mszy św. w ich intencji. Jednak, jak pisała w swojej książce,
Msza św. pomaga duszom pokutującym tylko w tym stopniu, w jakim dana osoba ceniła ją
za życia. W innym miejscu pisała o potrzebie przebaczenia osobie zmarłej doznanych
krzywd. Podała przykład pewnego wieśniaka, który nie mógł dokończyć budowy stajni z
powodu ściany, która wielokrotnie się zawalała. Maria Simma zapytała go, czy nie miał
zatargu z jakąś osobą, która zmarła. Okazało się, że był ktoś taki. Właściciel stajni oburzył
się i zaprotestował: ”Co, mam mu przebaczyć tyle ciężkich krzywd, które mi wyrządził?
Nie, o nie, niech pokutuje za swoje grzechy„. Na to Maria wyjaśniła mu, co znaczą słowa
modlitwy ”Ojcze nasz„: ”i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom„. Wówczas mężczyzna powiedział: ”No dobrze, w Imię Boże przebaczam mu,
aby i mnie Pan Bóg darował grzechy„. Od tego czasu mur już się nie zawalał.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, nieLITURGIA SŁOWA
I czytanie: Jr 31, 7-9
widomy żebrak, Bartymeusz, syn TyII czytanie: Hbr 5, 1-6
meusza, siedział przy drodze. A słysząc,
Ewangelia: Mk 10, 46b-52
że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! "Wielu nastawało na
niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj
się nade mną!" Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali
niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus
przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara
cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.
KOMENTARZ

Nie wiemy, jak długo niewidomy żebrak Bartymeusz siedział przy drodze, prosząc o
jałmużnę. W pewnym sensie siedział tam całe życie i czekał na tego jedynego
Przechodnia, gdyż dopiero spotkanie z Jezusem odmieniło jego los. Dopiero Ten,
który przywrócił mu wzrok i obdarował go światłem, nadał jego życiu nowy wymiar.
Chrystus nieustannie przechodzi także przez nasze życie, nieustannie prosi nas o
wiarę.
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”)

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…
W poniedziałek, jak zawsze w 29 dniu miesiąca, po Mszy odprawianej o godzinie 18.00 - nabożeństwo ku
czci św. Michała Archanioła.
 Zapraszamy do uczestnictwa w NABOŻEŃSTWACH RÓŻAŃCOWYCH. Będą odprawiane do końca
października codziennie o godzinie 17.30.
 W środę różaniec i nowenna w intencjach Ojca Świętego.
 W czwartek 1 LISTOPADA, UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
Msze w następującym porządku: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00. Po Mszy odprawianej o godz. 15.00 wyruszy
procesja żałobna na cmentarz. Po procesji różaniec za zmarłych, których imiona zostaną polecone naszej
pamięci. Uwaga: nie będzie Mszy o godz. 18.00.
 W piątek 2 listopada – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, DZIEŃ ZADUSZNY.
Msze święte zostaną w tym dniu odprawione o godz. 7.15, 9.30, 17.00, 18.00 i o godz. 20.00.
 W czasie oktawy po uroczystości Wszystkich Świętych (w dniach od 1 do 8 listopada) możemy otrzymać i
ofiarować odpust zupełny za zmarłych, za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych
 Można oddawać kartki z imionami zmarłych na Mszę św. zbiorową i tzw. WYPOMINKI ROCZNE i jednorazowe. Będzie można tego dokonać: w kaplicy św. Jana Pawła II, w małej zakrystii oraz w kancelarii parafii - dzisiaj, oraz w czwartek 1 listopada i w dniu zadusznym w piątek 2 listopada.
 Prosimy o solidarne porządkowanie mogił. Wcześniej zarezerwowane miejsca na cmentarzu należy
wyraźnie zaznaczyć, by nie doszło do przykrych nieporozumień.
 W tym tygodniu przypadają DNI EUCHARYSTYCZNE – pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca.
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 NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE: godz. 6.45 – różaniec, 7.15 – Msza święta
w intencjach wynagradzających, 7.45 – wystawienie NS, modlitwy do NS NMP.
 Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w najbliższą sobotę od godziny 8.00.
 W najbliższą niedzielę będziemy gościć siostrę Niepokalankę z Jazłowca na Ukrainie. Zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na potrzeby reprezentowanego przez siostrę zgromadzenia.
 Za tydzień w niedzielę, po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30 spotkanie uczniów klas siódmych wraz z ich
rodzicami.
 W następny poniedziałek, 5 listopada rozpoczniemy trwające 33 dni przygotowanie do poświęcenia się
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg Ludwika Grignion de Montfort. Po Mszy św. odprawianej o
godz. 18.00 – krótkie spotkanie z możliwością nabycia podręcznika będącego przewodnikiem w przygotowaniu do zawierzenia. Uroczyste zawierzenie będzie mało miejsce w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP, 8 grudnia.
 Dzieci, które pragną dołączyć do Teatrzyku Kiełek zapraszamy w poniedziałek na godzinę szesnastą lub
w sobotę na godzinę dziewiątą.
 Trwa nabór do grona ministrantów. Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich zachęcamy do podjęcia
służby liturgicznej. Chętni niech skontaktują się z księdzem Pawłem.
 Bóg zapłać za systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.
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 o godz. 19.00;
 - spotkanie KSM-u – we wtorek (!) o godz. 19.00;
 - minikatechezy 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.


INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 29.10.2018
godz. 7.15 + za Łukasza Okroy
godz. 17.00+ za Stanisławę Puzdrowską (w 21 rocz. śm.)
godz.18.00 1) Z podziękowaniem za odebr. łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB, dary DŚ dla Anety w dniu urodzin
2) + za Praksedę Wrońską (greg.)
WTOREK 30.10.2018
godz. 7.15 + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 17.001) + za Piotra Adamka (5 r. śm.) 2) + za Stefana (r. śm.) oraz zm. z rodziny
godz. 18.001)+za Mariana (r. ur.),Stanisława Kriger2)+za Władysława,Otylię Zielińskich
3) o zdrowie dla Natalii
ŚRODA 31.10.2018
godz. 7.15
godz. 17.00 1) + za Helenę (w 6 rocz. śm.), Józefa oraz braci Ryszarda i Zygmunta
2) + za Mariana Flisikowskiego
godz. 18.001) + za Praksedę Wrońską (greg.)
2) + za Helenę i Waltera Heldt
3)+za dziadków, rodziców i krewnych z rodz. Stolc, Skrzypkowskich i Reglińskich
CZWARTEK 1.11.2018 – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
godz. 7.301)+za Romana i Jana Cieszyńskich2)+za zm. z rodz. Wrońskich i Żołnowskich
godz. 9.30 1) + za Zenona Jereczek (w 3 rocz. śm.) 2) + za Pelagię i Wojciecha Burda
godz. 11.001) + za Kazimierza, rodziców, teściów i dziadków z obojga stron
2) + za Wandę Sitterlee
godz. 12.15 1) + za zm. z rodziny Rompskich i Pelplińskich 2) + za Elżbietę Sojka (greg.)
godz. 15.001) + za Zdzisława Zielińskiego, Krystynę i Zygmunta Blok 2) + za Praksedę
Wrońską (greg.) 3) + za zmarłych z rodziny Doschk, Zaworskich i Górlikowskich
PIĄTEK 2.11.2018 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
godz. 7.15 + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 9.30 +za rodz. Gertrudę i Wiktora Grzenkowskich, Agnieszkę i Romana Lubańskich
godz. 17.001) + za Michała i Jacka 2) + ojca Kazimierza, matkę Zofię, Magdalenę i
Teresę
godz. 18.001) + za zmarłych z rodziny Hinców, Pyrskich, Paszkiewiczów i Młyńskich
2) + za Anielę Czerwińską
3) o Boże błogosławieństwo, dary DŚ,
opiekę MB dla Weroniki z okazji 19 urodzin
godz. 20.001) + za Alfonsa Formela i Kamila Gal
2) + za Elżbietę Sojka (greg.)
SOBOTA 3.11.2018
godz. 7.15 1) w intencjach wynagradzających NS NMP 2) + za Elżbietę Sojka (greg.)
godz. 17.001) + za Władysława, Marka, Wojciecha Domaros i dziadków
2) Z podziękowaniem za odbr. łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB, dary DŚ dla Stanisława i Jadwigi z okazji
80-tych urodzin
godz. 18.001) + za Zygmunta Sikora (w 33 rocz. śm.) 2) + za Praksedę Wrońską (greg.)
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.11.2018
godz. 7.30 1) + za Kazimierza, Jana i rodziców z obojga stron
2) + za Jadwigę,
Wincentego, Lecha, Mariusza i ks. Kanonika Wojciecha Wiśniewskiego
3) + za Andrzeja (w 10 rocz. śm.) oraz Cecylię Okrój
godz. 8.30 (Borcz):
godz. 9.30 1) + za Anielę i Jana Formella 2) + za Kunegundę Leszkowską (7 r. śm.), Jana,
Emilię, Jadwigę Leszkowskich, Jana, Jadwigę, Zbigniewa Baranowskich, Henryka Plichta
godz. 11.00 1) + za Huberta, Martę Kreft, Fryderyka, Rozalię Stubińskich, Margaretę, Emila
Dreyer 2) + za Eugeniusz i Stanisława 3) + za Elżbietę Sojka (greg.)
godz. 12.15 1) + za rodziców
2) + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 18.00 1) + za ojca Feliksa Lewna i siostrzeńca Krzysztofa
2) o zdrowie dla Natalii
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

