
Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi – 12 września 
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ 

należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki 

miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - 

przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez 

Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej 

pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia. 

Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni 

po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd 

nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i 

Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem 

Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po 

raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 

26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. 

Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: 

Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3; 23, 

49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza 

(J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, 

Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się 

"Mój Pan jest wielki". 

 

Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona - zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na 

krzyżu - Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na 

Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą 

Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków 

historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii 

Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym 

hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i 

orędownictwa Matki Bożej. 

 

Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, 

wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr 

Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta 

Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787). 

Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są paralelne 

do obchodów ku czci Chrystusa. Jak świętujemy narodzenie Chrystusa (25 grudnia) i 

Jego Najświętsze Imię (3 stycznia), podobnie obchodzimy wspomnienia tych 

samych tajemnic z życia Maryi (odpowiednio 8 i 12 września). Obchód ku czci 

Imienia Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii i był 

celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został 

rozszerzony na teren całej Hiszpanii. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad 

Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na 

cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze 

reformy kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły go na dzień 12 września, 

kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską. Obchód ten 

dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r. 

wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia 

dowolnego. 
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 …  

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił 

się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do 

Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i 

matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 

samego, nie może być moim uczniem. Kto nie 

dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a 

nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: 

„Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 

usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło 

temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wy-

prawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie mo-

że być moim uczniem». 

 

KOMENTARZ 

Życie chrześcijańskie jest nieustanną podróżą z Jezusem. Dzisiaj wielu 

przyłącza się w teorii, ale tak naprawdę nie podróżują z Chrystusem. 

Pozostają w punkcie wyjścia i nawet nie rozpoczynają wędrówki albo szybko 

z niej rezygnują lub podążają inną drogą i w innym towarzystwie. Krzyż jest 

bagażem w tej wędrówce z Jezusem, a każdy ma swój krzyż. Niemniej do 

bólu, który nam – naśladowcom Chrystusa - jest przypisany, dołączone jest 

również pocieszenie, którym Bóg umacnia swoich świadków w czasie każdej 

próby. Bóg jest naszą nadzieją i w Nim jest źródło życia. 

LITURGIA SŁOWA 

I czytanie: Mdr 9, 13-18 

II czytanie: Flm 9b-10.12-17 

Ewangelia: Łk 14, 25-33 



 

 

 

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 odpust Narodzenia NMP w Sianowie. Dziękuję dk. Marcinowi, który dzisiaj rano  

wyruszył z naszymi parafianami na pielgrzymkę do Królowej Kaszub. 

 W środę od godz. 17.30 adoracja i nowenna będąca przygotowaniem do koronacji Matki 

Bożej Trzykroć Przedziwnej. 

 W piątek o godz. 20.00 Msza Święta oraz nabożeństwo fatimskie. 

 W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Przed Mszą świętą o godzinie 7.00 

nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym. Tego dnia ogólnopolska akcja Polska Pod Krzyżem. 

 Dziękuję parafianom, którzy podjęli się pomalowania płotu przy plebanii oraz ścięcia dwóch 

drzew.  

 Dla narzeczonych, którzy w najbliższym czasie planują zawrzeć związek małżeński a nie 

mają kursu przedmałżeńskiego, jest możliwość odbycia go w Parafii św. Kazimierza w Kartu-

zach.  

 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. Soł-

tys zaprasza.  

 Bóg zapłać za składane dzisiaj ofiary na kolektę inwestycyjną. 

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

  

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 Spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży we wtorek o godz. 19.00. Trwa nabór 

nowych członków, zachęcamy uczniów klas 6, 7 i 8 oraz starszych. 

 Spotkanie formacyjne dla dzieci w czwartek o godz. 20.00.  

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 19.00. Zapraszamy Rok I 

formacji czyli klasy 7. Spotkania dla poszczególnych roczników odbywać się będą na prze-

mian co 2 tygodnie. 

 Zbiórka dla ministrantów w sobotę o godz. 10.00. Trwa nabór nowych ministrantów do 

Służby Liturgicznej. Zachęcamy uczniów klas 3, 4, 5 i nie tylko. 

 Spotkanie Grupy Integracyjnej Niezwyciężeni w sobotę o godz. 11.00. 

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

sobotę 14 września  Dzień Wspólnoty w Brusach. Wyjazd o godz. 8.00 spod Groty MB. 

 

PONIEDZIAŁEK 
 

9.09.2019 
 

g. 7.15 
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB i potrzebne łaski dla Gabrieli i 
Wiesława w 30 rocz. ślubu 

g.17.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB i potrzebne łaski dla Henryki i 
Wojciecha w rocz. ślubu 
2) + za Halinę Stubińską (1 rocz. śm.) 

g.18.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB i potrzebne łaski dla Pauliny i 
Damiana w rocz. ślubu 
2) + za Brunona Wenta (4 rocz. śm.) 

WTOREK 
 

10.09.2019 

g. 7.15 
1) + za Elżbietę Sojka (1 rocz. śm.) 
2) + za Zofię Kuchlin 

g. 17.00 
1) + za Barbarę Marć w dniu urodzin 
2) + za Helenę Kusiak w miesiąc po śmierci 

g. 18.00 

1) + za Przemka, Marka i Elżbietę 
2) + za Józefa Müller (7 rocz. śm.) oraz Annę, Zdzisława, Bogdana Müller  
i rodz. Naguszewskich oraz Krystynę Müller 

ŚRODA 
 

11.09.2019 

g. 7.15 O szczęśliwy zabieg dla synowej oraz umocnienie wiary w całej rodzinie 

g. 17.00 + za Henryka Wrońskiego i dziadków z obojga stron 

g. 18.00 
1) + za Jacka Puzdrowskiego i zm. z rodziny 
2) + za zm. z rodziny Kuptz 

CZWARTEK 
 

12.09.2019 

g. 7.15 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. opiekę MB dla Honoraty 

g. 17.00 1) + za Teresę               2) + za Anastazję i Jana Gogolińskich 

g. 18.00 
1) + za ojca Stanisława Jakubek (z ok. urodzin), Teresę oraz teściów Stefanię i Władysława 
Gronda                     2) + za Waleskę Malc 

PIĄTEK 
 

Św. Jana 
Chryzostoma 

 
13.09.2019 

 

g. 7.15 + za Zygmunta i Piotra Kreft 

g. 17.00 
Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog. dla Magdaleny i Dariusza w 10 rocz. 
ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci 

g. 18.00 
1) Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
2) + za Franciszka Karczewskiego i zm. z rodziny Syldatk 

g. 20.00 + za Henryka Gransickiego 

SOBOTA 
 

Święto Podwyż-
szenia Krzyża 

Świętego 
 

14.09.2019 

g. 7.15 Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej 

g. 14.00 Msza ślubna 

g. 16.00 Msza ślubna 

g. 17.00 
1) + za zm. z rodziny Słupeckich i Flisykowskich 
2) O Boże błog. i zdrowie dla mamy Ewy z okazji 60 urodzin 

g. 18.00 
1) + za rodziców Agnieszkę i Leona Plichta oraz siostry Urszulę i Halinę 
2) + za Henryka Orłowskiego 
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15.09.2019 

g. 7.30 
1) + za Małgorzatę Fierka 
2) Przez wstawiennictwo św. Izydora z podz. za tegoroczne plony oraz Bożą opiekę dla 
rolników 

g. 8.30 
Borcz 

+ za zm. z rodziny Darznik i Elgiert 

g. 9.30 
1) + za Wacława i Henryka 
2) + za zm. z rodziny, syna Jacka oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 11.00 

1) + za Bernarda oraz jego rodziców 
2) Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla rodziny Martyny i 
Marka w 1. rocznicę ślubu 
3) Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog dla Agnieszki  
i Witolda Piekarskich z ok. 20 rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla rodziny  
i Macieja z ok. urodzin 

g. 12.15 

1) Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla Anny i Pawła oraz 
Izabeli i Sebastiana w 1. rocznice ślubów 
2) + za Grzegorza Julke (5 r. śm.)  

g. 18.00 
Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla Natalii i Bartosza, 
Karoliny i Rafała oraz Bożeny i Zdzisława w rocz. ślubów 


