
Czym jest MIVA 
 
MIVA - Mission Vehicle Association 
(niem. Missions-Vekehrs-
Arbeitsgemeintschaft) znaczy 
 
Stowarzyszenie/Organizacja na rzecz 
misyjnych środków transportu. 
Motto MIVA brzmi: Obviam Christo czyli Niesiemy Chrystusa 

 na ziemi 
 na wodzie 
 w powietrzu 

Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu  
i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym 
zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego 
pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy – chrześcijanina 
(patrz 10 Przykazań dla Kierowców MIVA Polska). Prowadzi współpracę  
z licznymi instytucjami i organizacjami w realizacji swoich zadań. 
MIVA Polska powstała w 2000 roku - w roku Wielkiego Jubileuszu i działa 
jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 
Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie 
Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków 
transportu: samochodów (terenowych), motocykli, rowerów, łodzi, silników 
do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych. Odpowiednie, sprawne  
i bezpieczne środki transportu są bardzo ważne w pracy misjonarzy, bo 
pomagają w: 

 docieraniu do odległych kościołów i kaplic i prowadzeniu  regularnej 
pracy duszpasterskiej w wielu oddalonych od  siebie i trudno 
dostępnych miejscach; 

 transporcie chorych i potrzebujących pomocy;  
 niesieniu pomocy charytatywnej i medycznej;  
 budowach kaplic, kościołów,  przedszkoli i szkół;  
 ratowaniu ludzi w czasie klęsk żywiołowych czy wojny. 

Pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie misyjnych środków transportu 
MIVA Polska organizuje co roku poprzez Akcję św. Krzysztof. 
 

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 …  
 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 

Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam 

czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w 

Prawie? Jak czytasz?» 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją du-

szą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». 

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i 

wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na 

pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, 

wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 

potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś 

dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej 

wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». 

Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 

KOMENTARZ 

Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: «Kto jest moim bliźnim?» (Łk 10,29). Dwaj żydzi byli ciekawi 

dlaczego ich rabin zniknął w wigilię szabatu. Podejrzewali, że miał jakąś tajemnicę, może 

nawet z Bogiem, i kazali jednemu go śledzić... I ten tak uczynił, ale zdziwił się, bo znalazł 

rabina w ubogiej dzielnicy zamiatającego podłogę w domu pewnej kobiety: ona była 

sparaliżowana, a on usługiwał jej przygotowując świąteczną wieczerzę. Kiedy wrócił, zapytał 

go ów szpieg: «Gdzie byłeś rabinie?; W niebie, pośród chmur i gwiazd?». A ten mu 

odpowiedział: «O nie!, byłem znacznie wyżej». 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Pwt 30, 10-14 

II czytanie: Kol 1, 15-20  

Ewangelia: Łk 10, 25-37  



 

 

 

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  

 W przyszłą niedzielę w Sanktuarium w Sianowie doroczny odpust Królowej Kaszub  

o godz. 11.30. W sobotę o godz. 8.20 wyjazd z Kiełpina  

(z przystanku przy sklepie Ribena).Organizator: P. Zdzisław Rychert  

(tel. 601 964 741).  

 

 W przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Wsta-

wiennictwa św. Krzysztofa upraszać będziemy po każdej mszy świętej. Tego dnia przy 

wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiary na fundację wspierającą misjonarzy - MIVA 

Polska. 

 

 W środę od godz. 17.30 adoracja prowadzona przez Apostolat MB Pielgrzymującej, 

zakończona Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 

 

 13 lipca rozpoczęliśmy 33-dniowe zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję 

według traktatu św. Ludwika. Zawierzenie zakończy się 15 sierpnia w Uroczystość 

Wniebowzięcia Matki Bożej. 

 

 Bóg zapłać za składane ofiary na kolektę inwestycyjną. 

 

 Dzisiaj mija termin zgłaszania się na dwudniową wycieczkę organizowaną przez Krąg 

Arasmusa. 

Termin 21 - 22 sierpnia, koszt 250 zł.  

W programie : Zabytki Starogardu Gdańskiego, obiad; Biesiada przy ognisku w Gręboci-

nie; Nocleg i śniadanie w Domu Pielgrzyma  

w Toruniu (pokoje dwuosobowe); Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem   

Zapisy wraz z wpłatą: tel. Maria 667 641 905 

 

 Burmistrz Kartuz ogłasza nabór wniosków (do 22 lipca) na dofinansowanie demontażu, 

transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy. Szczegóło-

we informacje w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony środowiska w Urzędzie Miej-

skim w Kartuzach.  

 

 Spotkania formacyjne dla Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę  

o godz. 18.50. 

 

 Odszedł do wieczności:  

Śp. Stefan Wroński, zam. Mezowo, pogrzeb odbył się w piątek. 

PONIEDZIAŁEK 

Św. Bona-

wentury 

15.07.2019 

g. 7.15 + za Józefa Szlagowskiego (w dniu urodzin) 

g.17.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosł. dla Kingi i Łukasza  

w 4 rocz. ślubu oraz o szczęśliwe rozwiązanie 

2) O Boże błogosł. dla członków Róży Rożańcowej P. Agnieszki 

Klawikowskiej 

g.18.00 
+ za Przemka i o Boże błogosł. oraz łaski dla rodziny Kamili i Bartosza  

z okazji 15 rocz. ślubu 

WTOREK 

NMP z góry 

Karmel 

16.07.2019 

g. 7.15 W intencjach czcicieli Jana Pawła II 

g. 17.00  + za Elżbietę Darznik 

g. 17.30 + za żonę Irenę Pawłowską i jej rodziców Teresę i Feliksa Szczęsnych 

g. 18.00 + za Henryka (r. śm.)  

ŚRODA 

17.07.2019 
g. 7.15 + za Alojzego Płotka w 30 dzień po śmierci 

g. 17.00 + za Leona, Waleskę, Wacława i Helenę 

g. 18.00 + za rodziców, teściów, szwagrów, zięcia i męża 

CZWARTEK 

 

18.07.2019 

g. 7.15 + za Anielę, Henryka i Tomasza Izdebskich  

g. 17.00 
Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosł. dla Aliny i Marcina z 

okazji 6 rocz. ślubu 

g. 18.00 W intencjach Kręgu MB Zwycięskiej 

PIĄTEK 

19.07.2019 

 

g. 7.15 + za Zofię i Władysława Plichta 

g. 17.00 
Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosł. dla Katarzyny i Mariana 

w 25 rocz. ślubu 

g. 18.00 + za Czesławę Armatowską (z okazji urodzin) 

g. 18.30 
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla ojca 

Mieczysława z okazji 80 urodzin  

SOBOTA 

20.07.2019 
g. 7.15 Z prośbą o szczęśliwe zbiory (int. od rolników z Kiełpina) 

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 + za Annę Stencel (w dniu urodzin) oraz Franciszka i brata Andrzeja 

g. 18.00 
1) O boże błogosł. i dary DŚ dla całej rodziny 

2) + za Benona Stefanowskiego 

XVI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

21.07.2019 

g. 7.30 O zdrowie w rodz. Płotka i Reglińskich 

g. 9.30 
1) Z podz. za odebrane łaski i z prośbą o Boże błogosł. dla rodz. Hinca 

2) O Boże błogosł. i potrzebne łaski dla Izabeli i Wojciecha 

g. 11.00 
1) + za babcie i dziadków z obojga stron 

2) + za Romana i Annę Puzdrowskich 

g. 12.15 + za Franciszka i rodziców 

g. 18.00 + za Stefana, siostrę Janinę i zma z rodz. Arent i Czapp. 


