
Modlitwa ucznia na nowy rok szkolny         

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za te wspaniałe wakacje. 

Dziękujemy za to, że teraz cali i zdrowi, a także pełni 

sił i zapału, wracamy w mury naszych szkół. Daj 

nam, prosimy, siłę i wytrwałość do czekającej nas 

nauki, abyśmy za 10 miesięcy mogli wszyscy z uśmiechem odebrać świa-

dectwo szkolne, a także abyśmy nie zwątpili w swoje umiejętności i zdolno-

ści i na chwałę Bożą rozwijali otrzymane od Ciebie talenty. Dodaj cierpliwo-

ści także wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, by mogli nas przy-

gotować do naszego samodzielnego życia, przez które nas prowadzisz.  

Prosimy Cię także o dary Ducha Świętego, abyśmy przez ten czas ciężkiej 

pracy nie zapomnieli o Tobie, abyś nam, Najświętszy Boże, każdego dnia 

towarzyszył, byśmy zawsze potrafili, pełni miłości, dziękować za każdy prze-

żyty dzień, bo to Ty, Boże, jesteś naszym Ojcem. Abyśmy pochłonięci szkol-

nymi obowiązkami, nie zapomnieli o rodzinie, przyjaciołach, byśmy mogli 

pomagać i kochać. Daj nam to, co najważniejsze – zdrowie, by wszyscy 

mogli szczęśliwie dotrwać do kolejnego lata.  

 Matko Najświętsza, Wspomożycielko, błagamy Cię, okryj nas swoim płasz-

czem opieki. Wypraszaj nam nowe łaski, tak dla nas cenne, u Boga Ojca i 

Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

80. Rocznica wybuchu II wojny światowej  

Atak Niemiec na Polskę, nastąpił o 

godzinie 4:40 1 września 1939 roku, 

nalotem na Wieluń. Wojska 

niemieckie uderzyły na całej 

długości granicy polsko-

niemieckiej, atak wspomagany 

był nalotami bombowymi 

Luftwaffe. Jednak symbolem 

ataku i rozpoczęcia wojny stało się uderzenie na polską składnicę 

wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, rozpoczęte o godzinie 

4:45 strzałami pancernika Schleswig-Holstein. 205 polskich żołnierzy 

placówki Westerplatte, pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i jego 

zastępcy kpt. Franciszka Dąbrowskiego, broniło się przez siedem dni przed 

siłami liczącymi 3,4 tys. żołnierzy niemieckich. 

Ten pierwszy etap wojny nazwany został kampanią wrześniową lub wojną 

obronną. 17 września 1939 roku nastąpiła agresja sowiecka na Polskę. 

Polska kapitulowała 6 października 1939 roku. Terytorium państwowe 

Rzeczypospolitej zostało całkowicie okupowane i traktatem z 28 września 

1939 roku, podzielone między Niemcy i ZSRS. 

Pamietajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach II wojny światowej! 

Sługo Boży, ks. Antoni Arasmusie – wstawiaj się za nami! 
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 …  

„Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego 

przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo-

żyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowie-

dział zaproszonym przypowieść, gdy zau-

ważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. 

Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypad-

kiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 

przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy 

musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyj-

dzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka 

cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 

wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wie-

czerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamoż-

nych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 

kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewido-

mych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; 

odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych»”. 

KOMENTARZ 

Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy 

na ogół są traktowani jako ostatni. W jakże wielkiej opozycji do mentalności 

tego świata stoi ten Jezusowy sposób myślenia! Faktyczne wywyższenie 

prowadzi przez uniżenie się i przez bezinteresowność. Bo prawdziwym 

wywyższeniem człowieka jest postawa Miłości, oparta na bezinteresownej 

służbie. I ta postawa daje nam szczęście, jakiego nic innego dać nam nie 

może. 

Zamiast śledzić Jezusa, jak faryzeusze, naśladujmy Go. On jest pierwszym, 

który się poniżył dla nas i który za nas umarł na krzyżu, nie spodziewając się 

niczego w zamian. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Syr 3, 17-18.20.28-29 

II czytanie: Hbr 12, 18-19.22-24a 

Ewangelia: Łk 14, 1.7-14 



 

 

 

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  

 Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, tradycyjnie wymiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej  

o godz. 11.00. 

 W poniedziałek (2 września) o godz. 8.00 zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. z okazji rozpo-

częcia roku szkolnego i katechetycznego. Podczas Mszy św. pobłogosławimy tornistry i przybory 

szkolne.  

 We wtorek (3 września) po Mszy świętej o godz. 17.00 różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej. 

 W środę od godz. 17.30 adoracja prowadzona przez Apostolat MB Pielgrzymującej, zakończona No-

wenną do MB Nieustającej Pomocy.  

 Od środy (4 września) w łączności z Mszą św. o godz. 17.00 rozpocznie się nowenna koronacyjna za 

wszystkie stany w Kościele jako przygotowanie duchowe do koronacji obrazu Matki Bożej Trzykroć 

Przedziwnej jako „Królowej Jedności Rodzin”. Zapraszamy.  

 Spowiedź pierwszopiątkowa w godz. od 16.00 do 17.00 oraz 19.00 do 20.00. 

 W pierwszą sobotę miesiąca (7 września) nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi 

od godz. 6.45, o godz. 7.15 Msza święta, po której różaniec i Adoracja. Tego dnia  

odwiedzimy chorych. 

 Spotkanie KSM oraz młodzieży chcącej dołączyć do stowarzyszenia we wtorek (3 września) o 19.00.  

 Zbiórka dla ministrantów w sobotę (7 września) o godz. 11.00. 

 W sobotę (7 września) możliwość wyjazdu na odpust do Sianowa na dzień chorych. Wyjazd z Kiełpina 

(przystanek przy Dzikim Sadzie/Ribenie) o godz. 8.20. 

 W niedzielę (8 września) odpust Narodzenia NMP w Sianowie. Parafia organizuje tego dnia pieszą 

pielgrzymkę do Królowej Kaszub, którą poprowadzi dk. Marcin. Zapraszamy wszystkich zaintereso-

wanych – wymarsz spod groty o godz. 5.30. 

 W ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA POD KRZYŻEM” jest możliwość wyjazdu do Włocławka  

w sobotę (14 września). Szczegóły na plakacie. Zgłoszenia pod nr tel. 500 223 914. 

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele naszej wspólnoty. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna. 

 Spotkanie dla Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w niedzielę o godz. 18.50. 

 W poniedziałek 9 września o godz. 19.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kiełpinie 

odbędzie się zabranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok. Sołtys zaprasza. 

 Z głębi serca dziękuję wszystkim za dzielenie się ze mną dobrem, za każdą złotówkę włożoną do 

puszki, dla mnie było to duże wsparcie w tym trudnym czasie. Jestem wdzięczny za każdy uśmiech, 

dobre słowo, które podnosiło mnie na duchu, dało nadzieję, że wyjdę z tego smutku, że nie jestem 

sam. Bóg zapłać za wsparcie. Wszyscy zostaniecie w mojej pamięci, w modlitwie i wspomnieniach.  

A Bogu dziękuję, że mnie wysłuchuje, bo słowo Boga jest lampą na mojej drodze życia, bo ono pozwa-

la mi poznać prawdę we wszystkich przykrych zdarzeniach. Teraz wiem, że znowu zaświecił w moim 

życiu promyk Słońca.  Albin Miłosz 

PONIEDZIAŁEK 

2.09.2019 

 

g. 7.15 O szczęśliwą operację i zdrowie dla przyjaciółki Urszuli 

g. 8.00 
W intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów, dzieci i młodzieży z prośbą o 
błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym i katechetycznym 

g.17.00 + Irenę i Kazimierza Szymańskich i dusze w czyśćcu cierpiące 

g.18.00 + za męża Stefana 

WTOREK 

Św.  

Grzegorza 

Wielkiego 

3.09.2019 

g. 7.15 + za Jerzego Krefta w miesiąc po śmierci  

g. 17.00 
1) + za Elżbietę i Jana Bach oraz zmarłych z rodziny 
2) + za rodziców Stefanię i Franciszka oraz brata Zygmunta Chabowskich 

g. 18.00 

1) + w intencji Róży Różańcowej p. Urszuli Formella o Boże błogosławieństwo dla żyjących 
i życie wieczne dla zmarłych 
2) + za Władysława Grzenkowicz i Antoniego Arent oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie 

ŚRODA 

4.09.2019 

g. 7.15 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz w pewnej intencji 

g. 17.00 

1) + za Edytę Hiller i dusze w czyśćcu cierpiące 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 20. rocz. małżeństwa 
dla Anety i Mariana 

g. 18.00 

1) + za Romana Dawidowskiego oraz z prośbą Boże błog. i zdrowie dla Zofii 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 15. rocz. małżeństwa 
dla Katarzyny i Janusza  

I Czwartek 

miesiąca 

5.09.2019 

g. 7.15 

1) z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Moniki 
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i potrzebne łaski dla Henryka (z ok. 61 urodzin) 

g. 17.00 1) + za Magdalenę (rocz. śm.)           2) + za Stefanię i Brunona Ćwikałowskich 

g. 18.00 
1) + za Huberta i Marte Kreft, Irenę, Bernarda, Jana Halinę, Gerarda Plichta 
2) + za Teresę, Tadeusza Szczepańskich oraz Stanisława Golińskiego 

I Piątek  

miesiąca 

6.09.2019 

 

g. 7.15 + za Marka, Aleksandra, Łucję i Pawła 

g. 17.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 16. rocz. małżeństwa 
dla Mirosława i Magdaleny 
2) + za Jana Stencel (rocz. śm.) 

g. 18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 39. rocz. małżeństwa 
dla Marii i Zbigniewa 
2) + za Reginę i Franciszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 20.00 + za Jadwigę i Leona Plata 

I Sobota 

miesiąca 

7.09.2019 

g. 7.15 
1) w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 
2) o łaski dla bpa Arkadiusza i całej diecezji (int. od „Margaretki”) 

g. 16.00 Msza św. ślubna 

g. 17.00 1) + za Zofię Stefańską (7 rocz. śm.)    2) + za Konrada Konkol w miesiąc po smierci 

g. 18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 65. rocz. małżeństwa 
dla Teresy i Bolesława 
2) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MB w 25. rocz. małżeństwa 
dla Aliny i Andrzeja Neubauer 

XXIII  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8.09.2019 

g. 7.30 + za rodziców z ob. stron, Sławomira, Teresę i Agnieszkę 

g. 8.30 

Borcz 
+ za męża Władysława, córkę Irenę i zięcia Kazimierza 

g. 9.30 1) + za Franciszkę, Michała i zm. z rodz. Kwidzińskich     2) + za Marie i Pawła Jeżewskich 

g. 11.00 

1) + za Pawła Schwichtenberg (7 rocz. śm.) oraz Joannę 
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski dla rodziny 

g. 12.15 
1) za parafian 
2) o łaskę zdrowia dla Teresy i Boże błog. 

g. 18.00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego, opiekę MB dla Gabrieli 
2) o błog. Boże dla członków wspólnoty „Przyjaciół Oblubieńca” 


