
Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH 

 Dzisiaj po wszystkich Mszach świętych błogosławieństwo kierowców oraz 

poświęcenie pojazdów. Można otrzymać zapach samochodowy ze Świętym 

Krzysztofem oraz modlitwą kierowcy. Ofiary składane podczas poświęcenia 

są przeznaczone na misje. 

 W poniedziałek po Mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie Wspólnoty Przyjaciół 

Oblubieńca. 

 W środę od godz. 17.30 modlitwy przygotowujące do Koronacji Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej.  

Po Mszy świętej o godz. 18.00 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. 

 W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 6.45 modlitwy do Niepokalanego 

Serca Maryi. Tego dnia od godz. 8.00 odwiedziny chorych z posługą 

sakramentalną. 

 W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 wymiana tajemnic 

różańcowych. 

 Bóg zapłać za ofiary na cele kościoła. Bóg zapłać za jedną ofiarę  

z przeznaczeniem na figury apostołów. 

 W zakrystii lub u ministrantów można nabyć prasę katolicką i  Michałki 

 W tym tygodniu odeszli do wieczności 

o śp. Bernard Hinc, zam. Mezowo, lat 102. Pogrzeb odbył się  

w piątek. 

o śp. Adam Gorlikowski, zam. Kiełpino, ul. Energetyków, lat 67. 

Pogrzeb w poniedziałek o godz. 13.00.  

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”)  

Do użytku wewnętrznego. 
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K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …   
Dzisiaj,   Ewangelia pomaga nam spojrzeć w głąb, aby znaleźć coś ukrytego: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli» (Mt 13,44). Kiedy 

mówimy o skarbie mamy na myśli coś o wyjątkowej wartości, o najwyższym uznaniu, a 

nie o rzeczach lub sytuacjach, które, choć kochane, pozostają ulotnymi i tandetą, jak 

tymczasowe przyjemności: to co tak wielu ludzi niezmordowanie szuka na zewnątrz, i 

to, co ich rozczarowuje raz znalezione i poznane. 

 

Skarb, który proponuje Jezus jest schowany głęboko w naszej duszy, w samym 

centrum naszego bytu. To Królestwo Boże. Polega na spotkaniu, z miłością, w 

tajemniczy sposób, ze Źródłem życia, piękna, prawdy i dobra, i na pozostaniu przy tym 

samym Źródle, aż do czasu, kiedy spełniony będzie czas naszej pielgrzymki, a my wolni 

od wszelkich bezużytecznych biżuterii, Królestwo Niebieskie, którego szukaliśmy w 

naszych sercach i pielęgnowaliśmy w wierze i miłości, otworzy się jak kwiat i pojawi się 

blask ukrytego skarbu. 

 

Niektórzy, jak Paweł czy sam dobry złodziej, napotkali nagle Królestwo Boga czy w 

sposób nieoczekiwany, ponieważ drogi Pana są nieskończone, ale zazwyczaj, w celu 

odkrycia skarbu należy szukać z premedytacją: «Dalej, podobne jest królestwo 

niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł» (Mt 13,45). Być może ten skarb 

znajdują tylko ci, którzy nie zadowalają się z łatwością, nie zadawalają się 

czymkolwiek, przez idealistów, przez żądnych wrażeń. 

 

Obecnie, o ludziach niespokojnych i nonkonformistach mówimy, że są ambitni, a w 

świecie duchowym, są świętymi. Są gotowi sprzedać wszystko, aby kupić pole, jak 

mówi święty Jan od Krzyża: «Aby posiąść wszystko nie będziesz chciał posiadać 

niczego w niczym». 



 

 

I N T E N C J E  M S Z A L N E    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

PONIEDZIA-
ŁEK   

 
27.07.2020 

07.15 
+ za Amelię, Jana Lewczuk i zm. z rodz. Lewczuk i 
Wyszyńskich 

17.00 + za Agnieszkę, Bernarda i Andrzeja 

18.00 
+ za Zygmunta i Sabinę Kreft 
+ za Władysława Domaros (gregorianka) 

WTOREK 
 

28.07.2020 

07.15 
Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie dla Urszuli oraz za dusze w 
czyśćcu 

17.00 + za mamę Władysławę Plichta 

18.00 
O potrzebne łaski i otwarcie się na dary Ducha Świętego dla 
oddalonych od Kościoła 
+ za Władysława Domaros (gregorianka) 

ŚRODA  
 

29.07.2020 

07.15 
Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla 
Michała 

17.00 
1) + za Stanisława Langa oraz Annę i Leona 
2) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. dla 
Katarzyny i Macieja z okazji 20 rocz. ślubu 

18.00 

1) + za Anielę Czerwińską (2 r. śm.) i zm. z rodziny 
Czerwińskich 
2) + za Gertrudę Kierznikiewicz (8 r. śm.) 
+ za Władysława Domaros (gregorianka 

CZWARTEK  
 

30.07.2020 

07.15 + za zm. z rodzin Rychert i Górskich 

17.00 + za Kazimierza Arent (4 r. śm.) oraz rodziców z obojga stron 

18.00 
+ za Władysława (r. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
+ za Władysława Domaros (gregorianka  

 

PIĄTEK  
 

31.07.2020 

07.15 + za rodziców Elżbietę, Leona Sojka 

16.00 Msza ślubna 

17.00 
1) + za Marka Płotka 
2) + za Jerzego (1 r. śm.) 

 
SOBOTA  

 

1.08.2020 

18.00 
+ za Bolesława i Agnieszkę Miłosz 

+ za Władysława Domaros (gregorianka 

07.15 W int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP 

15.00 Msza ślubna 

16.00 Msza ślubna 

17.00 
1) + za Wacława Arent (rocz. ur.) 
2)+ za Romana Kerlin, Elżbietę, Bogdana i rodziców 

18.00 
+ za Martę, Bernarda Kosznik i Jadwigę Markowską 
+ za Władysława Domaros (gregorianka 

XVIII  
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
2.08.2020 

07.30 + za Łucję Żołnowską (r. śm.) oraz zm. z rodziny Żołnowskich  

09.30 
1) + za Leokadię i Juliannę 
2) + za rodziców Gertrudę i Władysława Arendt (r. ur.) oraz brata 
Kazimierza 

11.00 
1) O łaski i Boże błog. dla bpów Arkadiusza i Ryszarda oraz całej diecezji 
od Apost. Margaretka 
2) + za Antoniego Kliczkowskiego, Krystynę Muller (int. od pracowników) 

12.15 
1) Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Beaty i Piotra 
w 10 rocz. ślubu oraz dary Ducha Świętego dla dzieci 
2) + za Augustyna Elgiert (4 r. śm.)  

18.00 
+ za Józefę, Feliksa i Bernarda 
+ za Władysława Domaros (gregorianka 

 


