100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kościół od początku na służbie
niepodległej
Episkopat Polski spotkał się po raz pierwszy
na nieformalnym zjeździe w Warszawie jeszcze
w 1917 r. Biskupi ze wszystkich zaborów zgromadzili się na zaproszenie arcybiskupa warszawskiego – Aleksandra Kakowskiego, który od chwili ustanowienia przez państwa centralne Królestwa Polskiego używał tytułu prymasowskiego.

Nr 44/2018
W sierpniu 1919 r. po raz pierwszy biskupi spotkali się jako Episkopat Polski w Gnieźnie. Ówczesny
episkopat składał się z wielu ważnych osobistości. Prymasem Polski został ówczesny arcybiskup poznański i gnieźnieński – Edmund Dalbor, który położył wielkie zasługi m. in. w działaniach charytatywnych
w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Obok niego zasiadał biskup krakowski – bp
Adam Sapieha, były regent i prymas Królestwa Polskiego – Aleksander Kakowski, wileński arcybiskup –
Romuald Jałbrzykowski, lubelski – Marian Fulman, wszyscy doskonale znani z postawy jednoznacznie
patriotycznej. Osobno wymienić należy tych biskupów, którzy zasiadali w ówczesnym episkopacie,
a których Kościół wyniósł na ołtarze. Mam tu na myśli – bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, arcybiskupa płockiego, który zostanie męczennikiem niemieckich obozów koncentracyjnych, św. Józefa Sebastiana
Pelczara, biskupa przemyskiego i byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz św. Józefa Bilczewskiego – łacińskiego arcybiskupa lwowskiego.
Polski Episkopat będzie jednoznacznie opowiadał się za niepodległością kraju, m. in. wzywając do
obrony zagrożonej przez bolszewików wolności w sierpniu 1920 r.
Stosunek papieża do niepodległości Polski
Jeszcze w kwietniu 1918 r. papież Benedykt XV uznał fakt powstania niepodległego państwa polskiego wysyłając do Warszawy delegata apostolskiego, w osobie ówczesnego dyrektora biblioteki watykańskiej – Achillesa Rattiego, który później stanie się papieżem Piusem XI. W listopadzie 1918 r. papież
zwróci się z oficjalnym orędziem do Narodu polskiego, w który znajdziemy następujący fragment:
„Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji, atoli – niestety – musiała także zapisać, jak Europa za to niegodziwie jej
odpłaciła. Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała nadto w
niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość. Aliści z podziwu godnym
oporem umieli Polacy utrzymać jedno i drugie. Obecnie zaś, przetrwawszy prześladowania
dłuższe niż wiek cały, Polska zawsze wierna (Polonia semper fidelis) okazuje większą żywotność niż kiedykolwiek […].
Niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polski! My najgorętsze składamy życzenia, aby Polska – odzyskawszy swoją pełną
niezawisłość – mogła jak najrychlej w zespole państw zająć przynależne jej miejsce i dalej
rozwijać swoją historię narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego.”.
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…

Jeden z uczonych w Piśmie podLITURGIA SŁOWA
szedł do Jezusa i zapytał Go: «Które
I czytanie: Pwt 6, 2-6
jest pierwsze ze wszystkich przykaII czytanie: Hbr 7, 23-28
Ewangelia: Mk 12, 28b-34
zań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze
jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie
samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.
KOMENTARZ

„Szema – Słuchaj”. Czego słuchamy? Tego, co Bóg chce nam powiedzieć? Mową
Boga są wydarzenia. Dzieło stworzenia, wszechświat, nasza historia, nasze życie.
Ale by móc właściwie odczytać historię naszych wydarzeń, trzeba mieć klucz.
Trzeba znać właściwy alfabet, mieć program jak w komputerze, który rzuci światło
na wydarzenia naszej historii. Dlatego trzeba znać Biblię, Pismo Święte. Historia
biblijna jest narzędziem do rozpoznania i zinterpretowania faktów naszego życia.

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…


Dzisiaj gościmy siostrę Niepokalankę z Jazłowca na Ukrainie. Bóg zapłać za składane do puszek
ofiary na potrzeby reprezentowanego przez siostrę zgromadzenia.



W najbliższy piątek oraz sobotę uczniowie klas siódmych z parafii Kiełpino, Somonino, Hopowo –
będą przeżywać swoje rekolekcje inaugurujące przygotowanie do bierzmowania. Początek godz. 17.30
– szkoła Borcz.



Jutro, 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 XII).



W środę różaniec i nowenna w intencji dusz cierpiących w czyśćcu.



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.
Msze wspólne za zmarłych zostaną odprawione: w niedziele 4 i 11 listopada o godz. 12.15.
Dziękuję parafianom i gościom za liczny udział w procesji na cmentarz, słowa podziękowania pragnę
skierować za nagłośnienie cmentarza.



W sobotę (10 XI), w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, zapraszamy po Mszy św.
wieczornej (ok. 18.45) na modlitewne czuwanie w intencji Ojczyzny. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy różaniec w tej intencji.



Za tydzień Święto Niepodległości. Dokładnie przed stu laty po123 latach zaborów Polska odzyskała
niepodległość, pojawiła się znowu na mapie Europy. Zapraszamy na godzinę 15.00 na spektakl
w wykonaniu Teatrzyku Kiełek oraz na wspólny śpiew pieśni patriotycznych.



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, za tydzień kolekta
inwestycyjna.



Pojawiła się możliwość skorzystania z darmowego kursu językowego. Projekt zakłada realizację kursów językowych z zakresu języka niemieckiego na poziomie A, B lub C. W przypadku dodatkowych pytań. proszę o kontakt: tel. +48 500 372 757






SPOTKANIA FORMACYJNE
- dla dorosłych, dla modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, w niedzielę po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.50.
- dla dzieci – 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.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 5.11.2018
godz. 7.15 + za Eugenię i Zygmunta Pettke
godz. 17.00 1) + za Praksedę Wrońską
2) + za Agnieszkę oraz rodziców z obojga stron
godz.18.00 1) + za Ewę i za dusze w czyśćcu cierpiące
2) + za Helenę Stubińską (w m-c po pogrzebie)
WTOREK 6.11.2018
godz. 7.15
godz. 17.00 1) + za rodziców Stefanię i Brunona Ćwikałowskich
2) + za Huberta Skierka
godz. 18.00 1) + za Helenę i Bernarda Szymichowskich i Henryka Czerwińskiego
2) + za Wandę i Bernarda Grzegowskich
ŚRODA 7.11.2018
godz. 7.15 + za Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła
godz. 17.00 1) + za Irenę (w 8 rocz. śm.), Kazimierza Szymańskich oraz Brunona
i Władysława
2) + za ks. kan. W. Wiśniewskiego (od Apostolatu Modlitewnego
„Margaretka”)
godz. 18.00 1) + za Annę i Władysława Dawidowskich
2) o zdrowie dla Natalii
CZWARTEK 8.11.2018
godz. 7.15 O potrzebne łaski, Boże błog., dary DŚ i opiekę MB dla Wiolety
godz. 17.00 1) + Maria Szczepańska (od zakładu pogrzebowego)
2) + O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla pracowników
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie oraz za zmarłych
nauczycieli
godz. 18.00 1) + za Martę, Jana Dawidowskich
2) + za męża Stefana, siostrę Janinę, rodziców Arent i Czapp
PIĄTEK 9.11.2018
godz. 7.15 Z podziękowaniem i prośbą o Boże błog. dla Anny i Kazimierza z okazji
rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa
godz. 17.00 + za dusze w czyśćcu oraz w pewnej intencji
godz. 18.00 + za rodziców i teściów oraz w pewnej intencji
SOBOTA 10.11.2018 - Św. Leona Wielkiego, papieża
godz. 7.15
godz. 15.00 Msza św. ślubna
godz. 17.00 O Boże błog., dary Ducha Świętego, obfite łaski dla rodziny Piotrowiak
godz. 18.00 1) O Boże błogosławieństwo, łaski, zdrowie dla Edmunda w rocz. urodzin
2) + za Elżbietę
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11.2018
godz. 7.30 1) + za zmarłych z rodziny Sojka, Wrońskich, Paulinę oraz dusze w czyśćcu
ciepiące
2) + za Elżbietę Sojka (greg.)
godz. 8.30 (Borcz): + za Władysława i Brunona Pettke
godz. 9.30 1) + za Stanisława
2) + za Helenę i Agnieszkę
godz. 11.00 1) MSZA W INTENCJI OJCZYZNY
2) + za Mariannę, Romualda oraz Jerzego
godz. 12.15 1) MSZA WSPÓLNA ZA ZMARŁYCH
2)W intencji parafian
godz. 18.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Martyny
godz. 18.50SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

