
DAR ODPUSTU 
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusz-
nym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla 
dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zu-
pełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny 
możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 

1. Być w stanie łaski uświęcającej. 
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 
5. Odmówić: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy 
w intencjach bliskich Ojcu Świętemu. 

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy. 
Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości. 
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany 
bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś 
wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. 
Co to jest? 

Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw 
prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej. 

Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc 
mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości 
Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi. 

Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez 
siebie zło, ewentualnie obojętność na nie. 

Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. 
Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za 
popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiąza-
nia do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła. 

Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. 
Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca. 

Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, 
własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cier-
pienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak 
nadziei. 

Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, 
nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawie-
nia. 

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 …  

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził 

przez miasto. A pewien człowiek, imieniem 

Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i 

był bardzo bogaty, chciał koniecznie 

zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 

niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go 

ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Za-

cheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». 

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, 

szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku 

daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego do-

mu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł od-

szukać i zbawić to, co zginęło». 

KOMENTARZ 

Nikt nie jest postawiony poza nawiasem Bożego miłosierdzia. Granica między 

dobrem a złem nie przebiega między ludźmi, dzieląc ich na dobrych i złych, lecz 

w sumieniu i sercu każdego człowieka. Pokorna ciekawość Zacheusza, 

uznawanego w swoim środowisku za grzesznika, została wynagrodzona 

możliwością osobistego spotkania z Jezusem. Zachętę: „Zejdź prędko, albowiem 

dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”, słyszą wszyscy, którzy otwierają się na 

Jezusa oraz na dar Jego miłosierdzia i przebaczenia. Chodzi nie o doraźną 

przygodę i osobliwość, która idzie pod prąd opinii publicznej, ale o szczere 

nawrócenie. Zacheusz wykorzystał niezwykłą szansę i nie poprzestał na słowach, 

lecz złożył konkretną deklarację. To, co w zamian otrzymał od Jezusa, znacznie ją 

przewyższyło: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama”. Chrześcijanie wszystkich czasów zostali umocnieni w pewności, że 

Bóg stał się człowiekiem, „albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić 

to, co zginęło”. 

I czytanie Mdr 11, 22 – 12, 2 

II czytanie: 2 Tes 1, 11 – 2, 2 

Ewangelia: Łk 19, 1-10  



 

 

 

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 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. Codziennie w 

oktawie od 2 listopada różaniec z wypominkami za zmarłych o godz. 17.30. 

 We wtorek o godz. 16.30 Różaniec do Siedmiu Boleści MB. Po Mszy świętej o 

godz. 17.00 spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci w salce parafialnej. 

 Od 5 listopada rozpoczniemy po raz kolejny w naszej parafii przygotowanie do 

zawierzenia Jezusowi Chrystusowi przez Maryję według traktatu św. Ludwika. 

Uroczyste odnowienie oraz zawierzenie nastąpi 8 grudnia po Mszy św. o godz. 

12.15. Zachęcamy zwłaszcza przeżywających pierwszą rocznicę tego dnia do 

ponowienia swojego zawierzenia.  

 W środę o godz. 17.30 nowenna przygotowującą do Koronacji Obrazu Matki Bożej 

Pielgrzymującej. 

 Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę (9  listopada) od godziny 

8.00. 

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta 

inwestycyjna. 

 Stowarzyszenie Krąg Arasmusa zaprasza miłośników dobrej komedii  na spektakl 

"Boeing. Boeing". Scena Teatralna NOT w Gdańsku 7 luty 2020 r., g.17.30  

(wyjazd ok.16), Koszt 85 zł. Zapisy wraz z wpłatą do 9 listopada b.r. 

Kontakt Maria: 667 641 905 

SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 Spotkanie dla Młodzieży KSM we wtorek o godz. 19.00. 

 Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w środę o godz. 18.30. 

 Spotkanie formacyjne dla dzieci prowadzone przez Panie katechetki  

w czwartek o godz. 19.00. 

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 w piątek o godz. 18.30. 

 Spotkania Seminarium Odnowy Wiary w niedziele o godz. 18.50.  

PONIEDZIAŁEK 
Św. Karola 

Boromeusza 
4.11.2019 

g. 7.15 + za Eugenię i Zygmunta Pettke 

g.17.00 + za ks. Wojciecha Wiśniewskiego (int. od Róży Rożańcowej P. Teresy Liedtke) 

g.18.00 + za Przemka 

WTOREK 
 

5.11.2019 

g. 7.15 O dar macierzyństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

g. 17.00 
1) + za Jana Jereczka i żonę Erykę 
2) + za sąsiada Huberta Hirsz 

g. 18.00 
1) + za Ewę 
2) + za Gerarda Pionke (w dniu urodzin) 

ŚRODA 
6.11.2019 

g. 7.15 W pewnej intencji 

g. 17.00 
1) + za Monikę i Alfonsa Czaja 
2) + za Edwarda Treder 

g. 18.00 
1) + za Helenę, Barnarda Szymichowskich i Henryka Czerwińskiego 
2) + za Konrada oraz zm. z rodzin Konkol i Elgiert 

I CZWARTEK 
7.11.2019 

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

g. 17.00 

1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie dla Ryszarda z okazji 
70. urodzin 
2) + za Irenę (9 r. śm.), Kazimierza Szymańskich, Brunona i Władysławę 

g. 18.00 
1) + za Eugeniusza Stubińskiego (1 rocz. śm.) 
2) + za Otylię, Helenę, Władysława Zielińskich 

PIĄTEK 
 

8.11.2019 g. 7.15 

1) Złoty Jubileusz małżeństwa (50) Danuty i Leona. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze Boże błog i zdrowie 
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. z okazji  
55 rocz. ślubu 

g. 17.00 
1) + za Martę i Jana Dawidowskich 
2) O łaskę dobrej śmierci i zbawienie duszy 

g. 18.00 
1) + za zmarłych z obojga stron 
2) + za Henryka Magulskiego (greg.) 

SOBOTA 
Rocz.  

Poświęcenia 
Bazyliki 

Laterańskiej 
9.11.2019 

g. 7.15 
1) O łaskę dobrej śmierci i zbawienie duszy 
2) + za Henryka Magulskiego (greg.) 

g. 17.00 

1) Srebrny Jubileusz małżeństwa (25) Beaty i Ludwika Butowskich.  
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. (odnow.) 
2) O Boże błog. dla rodziny Wrońskich 

g. 18.00 

1) + za rodziców, teściów, Gerarda, braci i szwagrów 
2) O Boże błog., zdrowie, obfite laski dla Anny i Kazimierza z okazji  
55 rocz. ślubu 

XXXII 
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
10.11.2019 

g. 7.30 + za rodziców Czesławę, Brunona i Leona 

g. 8.30 
Borcz 

O Boże błog. potrzebne łaski dla Róży Różańcowej P. Bogumiły Erdmann 

g. 9.30 
1) + za Helenę i Agnieszkę 
2) Z podz. za otrz.  łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MB dla Martyny 

g. 11.00 1) + za zm. z rodziny i dusze w czyśćcu                  2) + za Jerzego Biernat 

g. 12.15 
1) + za zm. z rodziny Połowskich i Karzyńskich 
2) + za rodziców Szczypior i Dejk 

g. 18.00 + za Grzegorza Potrykus oraz Jana i Elżbietę Gizela 


