
25 MARCA – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

W uroczystość Zwiastowania Pańskie-

go, 25 marca, Kościół w Polsce będzie 

obchodził Dzień Świętości Życia. „Pasterze 

Kościoła w Polsce przypominają o najwięk-

szej wartości, jaką jest ludzkie życie” – czy-

tamy w komunikacie po ostatnim zebraniu 

plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 

Dzień Świętości Życia przypada dzie-

więć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na 

sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na 

potrzebę szczególnej troski o nie. W okolicach tego dnia na Jasną Górę przybywają 

obrońcy życia z całej Polski, by modlić się w intencji ochrony życia. 

Co roku z okazji Dnia Życia w całej Polsce w różnym czasie organizowane są 

również Marsze dla Życia i Rodziny. To wyraz publicznego świadectwa o podstawo-

wej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie ko-

biety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. W tym roku 24 mar-

ca, w Narodowym Dniu Życia, ulicami Warszawy przejdzie pierwszy ogólnopolski 

Narodowy Marsz Życia. 

W Dniu Świętości Życia wiele osób składa też przyrzeczenia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego czyli zobowiązuje się do modlitwy w intencji dziecka zagrożone-

go zabiciem w łonie matki. Do tego, aby każda parafia włączyła się w dzieło Du-

chowej Adopcji, zachęcali biskupi w komunikacie po ostatnim zebraniu plenarnym. 

O włączenie się w tę inicjatywę apeluje również dyrektor Krajowego Ośrodka Dusz-

pasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg oraz Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego 

Beata Choroszewska. 

„Chcemy zaprosić, aby wszyscy księża proboszczowie, rodzice, katecheci i nauczy-

ciele przypomnieli dzieciom i młodzieży, ale także małżeństwom i rodzinom  

o tym, że każde życie ludzkie jest piękne i jest święte” – ks. Przemysław Drąg. 

Źródło: niedziela.pl 

Modlitwa codzienna podczas Duchowej Adopcji 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,  

która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 

zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu,  

proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka,  

które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie za-

głady.  

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,  

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

   W tym czasie przyszli jacyś ludzie  

i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, któ-

rych krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, 

że ci Galilejczycy byli większymi grzeszni-

kami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucier-

pieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy po-

dobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się 

wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 

Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

tak samo zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasa-

dzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 

znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szu-

kam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 

wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozo-

staw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przy-

szłości możesz go wyciąć”». 

 

KOMENTARZ 

Przykład drzewa, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, pokazuje, że nie wszędzie 

można mówić o gwarancji. Tam, gdzie jest organizm, który - jak to ewangeliczne 

drzewo - żyje własnym życiem, trudno mówić o gwarancji. Istnieje tylko cicha nadzie-

ja: "może wyda owoc".Okres Wielkiego Postu skłania nas do pewnych wyrzeczeń, 

umartwienia, różnych form pokuty. Nawet telewizyjne i gazetowe sondaże, że nadzie-

ja ogrodnika, który broni drzewa figowego, jest nam bardzo bliska. Z jednej strony, 

wraz z przyjściem Wielkiego Postu rodzi się w wielu sercach niepokój właściciela winni-

cy, który mówi: "przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję 

go"; z drugiej, słychać pełne determinacji słowa: "jeszcze na ten rok... może wyda 

owoc". 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Wj 3, 1-8a. 13-15 

II czytanie: 1 Kor 10, 1-6.10-12  

Ewangelia: Łk 13, 1-9 

 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Nowenna do MBNP w środę w intencjach księdza rekolekcjonisty oraz o dobre owoce rekolekcji wielko-

postnych. 

 

 Jutro,  25 marca, Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.  

Msze święte o godzinie: 7.15, 9.30. 17.00 i 18.00.  

Jest to Dzień Świętości Życia oraz Dzieła duchowej adopcji.  

 Podczas Mszy św. odprawianej o godz. 18.00 podejmiemy się dzieła Duchowej Adopcji oraz uroczystego 

zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Wszystkich biorących udział prosimy o zabranie 

ze sobą świec. Po zawierzeniu zapraszamy na spotkanie w plebanii. Kolejne zawierzenie 15 sierpnia.   

 

 W piątek 29 marca po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo do Świętego Michała Archanioła. 

 

 W piątek 29 marca ks. Paweł organizuje wyjazd na Drogę Krzyżową na Kalwarii we Wielu. O godz. 

19.00 Msza święta w sanktuarium a po niej nabożeństwo. Wyjazd o 17.30. Powrót około godz. 22.00.  

Więcej informacji u ks. Wikariusza. 

 

 W przyszłym tygodniu, 6 kwietnia spotkanie w kościele rodziców i dzieci przygotowujących się do  

I Komunii świętej. 

 

 W Szkole Podstawowej w Kiełpinie, w Katolickiej Szkole Podstawowej w Kartuzach oraz w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbywają się  zapisy. Więcej informacji udzielają szkoły. 

 

 W dniach 26.04 – 05.05 nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Włoch. Pielgrzymujących prosimy  

o uzupełnianie formalności. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. 

 

 Bóg zapłać za ofiary składane na cele inwestycyjne kościoła oraz ofiary składane dzisiaj do puszek na 

dzieła misyjne. 

 

 W zakrystii lub u ministrantów można nabyć album ze Święceń bpa Arkadiusza za 25 zł.  

 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei”, która odbędzie się 7 kwietnia na 

cele Kartuskiego Hospicjum Domowego. Od 1. października trwa budowa hospicjum stacjonarnego  

w Kartuzach. Biuro hospicjum jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz.8.00-10.00 w plebanii parafii 

św. Wojciecha w Kartuzach na Os. Wybickiego. Informujemy także, że jest możliwości odpisania  

1% podatku na działalność hospicyjną. Szczegóły na plakacie. 

 

 NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

DROGA KRZYŻOWA w piątki 

 - DLA DZIECI - o godz. 16.00. Dzieci otrzymywać będą obrazki. 

 - DLA DOROSŁYCH - o godz. 17.30; 

 - Dla MŁODZIEŻY I PRACUJĄCYCH - o godz. 20.00 

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM  w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00. 

 Za udział w wielkopostnych  nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. 

 REKOLEKCJE w naszej parafii przeżywać będziemy od 7 do 10 kwietnia. Poprowadzi je ks. Jacek Cirocki.  

 Odszedł do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej śp. Piotr Narloch, l. 68 zamieszkały w Kiełpinie. 

Pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.00.  

PONIEDZIAŁEK 25.03.2019 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 

godz. 7.15   + za Reginę, Józefa i Witolda 

godz. 9.30   + za Wiesława Jankowskiego i jego rodziców 

godz. 17.00 + za Alicję Nowak (10. rocz. śm.) 

godz.18.00  + za Stefana, siostrę Janinę i zm. z rodz. Arent i Czapp 

 

WTOREK 26.03.2019 

godz. 7.15    Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę MB dla rodziny 

godz. 17.00  1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę MB dla rodziny 

2) + za Dorotę Miłosz i syna Kazimierza 

godz.18.00 1) + za Irenę Pawłowską (int. od pracowników firmy Vector-Food)  

2) + za Anielę, Teodora oraz braci Ryszarda i Henryka Czerwińskich 

 

ŚRODA 27.03.2019 

godz. 7.15   + za zm. rodzeństwo i rodziców z obojga stron oraz Stefana 

godz. 17.00  1) + za Krystynę Müller  (int. od zakł. pogrzebowego) 

2) + za Annę i Franciszka Stencel oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

godz.18.00 + za Dorotę Miłosz (int. od zakł. pogrzebowego) 

 

CZWARTEK 28.03.2019 

godz. 7.15   Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę MB dla rodziny 

godz. 17.00  1) + za Grzegorza (w dniu ur. i 3 rocz. śm.)          

2) + za Władysława Reglińskiego 

godz.18.00  + za Benedykta Julke i jego rodziców 

 

PIĄTEK 29.03.2019 

godz. 7.15   + za Leona 

godz. 16.00  Droga krzyżowa dla dzieci 

godz. 17.00  + za Jana Węsierskiego, rodziców z obojga stron i rodzeństwo 

godz. 17.30   Droga krzyżowa 

godz.18.00 1) + za Stefana Polejowskiego i Jadwigę oraz Hieronima Plichta 

2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog. oraz opiekę MB dla 

solenizantów Moniki, Pawła i Ani 

godz. 20.00   Droga krzyżowa 

 

SOBOTA 30.03.2019 

godz. 7.15   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety 

godz. 17.00 + za Bolesława (rocz. śm.) i zmarłych z rodziny Piotrowiak 

godz.18.00   1) + za Małgorzatę Fierka (4. rocz. śm.) 

2) + za Martę Pliszkowską (1. rocz. śm.) 

 

IV NIEDZIELA POSTU 31.03.2019 

godz. 7.30    1) + za Adriannę (rocz. urodzin)        

2) + za rodziców Bieszka i Koszyńskich 

godz. 8.30 Borcz: + za Jana Kasynę (12. rocz. śm.) (int. od rodziny) 

godz. 9.30 1) + za Annę, Tadeusza i Bartka Myszk 

2) za ojca Stanisława, szwagrów, babcie i dziadków 

godz. 11.00  1) + za Pawła i zmarłych z rodziny Raulin 

2) za parafian 

godz. 12.15  1) + za Brunona (rocz. śm) i Praksedę Wrońskich 

2) O Boże błogosławieństwo z podziękowaniem dla sąsiadów: Elgert, Marszałkow-

skich i Mielewczyk (int. od sąsiadki) 

godz. 15.00 Gorzkie Żale 

godz. 18.00 + za Annę i Franciszka Stencel oraz dusze w czyśćcu cierpiące 


