Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH



W poniedziałek po Mszy świętej o godz. 18.00 spotkanie Wspólnoty Przyjaciół
Oblubieńca. Zapraszamy na to spotkanie również wszystkich którzy odczuwają
pragnienie modlitwy.



We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Serdecznie
zapraszamy na Mszę Świętą w intencji całego grona pedagogicznego, pracowników i uczniów, którą odprawimy o godz. 8.00



We wtorek o godz. 17.30 Różaniec do Siedmiu Boleści MB prowadzony przez
Apostolstwo Dobrej Śmierci. Po Mszy świętej spotkanie wspólnoty.



W środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
Po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.



W pierwszy czwartek od godz. 17.30 – adoracja i modlitwy o nowe powołania
do kapłaństwa.



całego najbliższego tygodnia.
W pierwszą sobotę miesiąca od godz. 6.45 modlitwy do Niepokalanego Serca
Maryi. Tego dnia od godz. 8.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
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KOMENTARZ DO EWANGELII…

Dzisiaj, zastanawiamy się nad Piotrem. To emblematyczna postać, wielki
świadek i mistrz wiary, lecz także człowiek z krwi i kości ze wszystkimi swoimi zaletami
i słabościami, jak każdy z nas. Winniśmy być wdzięczni ewangelistom za tak
realistyczne przedstawienie pierwszych naśladowców Jezusa. Piotr, ten który składa
poruszające wyznanie wiary, jak czytamy w Ewangelii XXXI Niedzieli, zasługuje na
prawdziwy podziw Jezusa oraz obietnicę najwyższego autorytetu w Kościele (cf. Mt
16,16-19). Otrzymuje także surową naganę, ponieważ za drodze wiary pozostaje mu
jeszcze wiele do nauczenia: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz
nie
na
sposób
Boży,
lecz
na
ludzki»
(Mt
16,23).

W pierwszy piątek adoracja i modlitwy Straży Honorowej. Spowiedź święta od
16.00 do 17.00 oraz od 19.00 do 20.00. Zachęcamy do spowiedzi w ciągu
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W przyszłą niedziele na Mszy Świętej o g. 11.00 będziemy wspólnie z rolnikami
dziękować Panu Bogu za zebrane tegoroczne plony.



Odszedł do wieczności śp. Jan Stencel lat 71, pogrzeb odbył się w sobotę.



Bóg zapłać za ofiary na cele kościoła.
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.

Usłyszenie tego upomnienia Jezusa wobec Piotra jest dla nas chrześcijan
dobrą okazją do zrobienia rachunku sumienia. Czy rzeczywiście jesteśmy wierni nauce
Jezusa, tak że naprawdę myślimy jak Bóg, czy raczej dopasowujemy się do kryteriów
tego świata? W całej historii synowie Kościoła popadaliśmy w myślenie według świata,
w opieranie się na dobrach materialnych, w poszukiwanie politycznej władzy lub
społecznego prestiżu; i często bardziej nas pociągało zainteresowanie światem niż
duch Ewangelii. Wobec tych faktów wraca pytanie: «Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?» (Mt 16,26).
Kiedy Jezus już wszystko nam wyjaśnił, naucza nas co znaczy myśleć jak Bóg:
kochać tak, aby oznaczało to rezygnację z siebie dla dobra drugiego. Dlatego właśnie
naśladowanie Chrystusa przechodzi przez Krzyż. To ujmujące naśladowanie, ponieważ
«Kto ma przy boku swoim takiego dobrego przyjaciela, takiego dobrego wodza, który
pierwszy wystawił siebie na męki, ten wszystko zdoła wytrzymać. Ten prawdziwy
przyjaciel wspiera, ducha dodaje i nigdy nie zawiedzie!» (Święta Teresa z Ávila). I…,
skoro Krzyż jest znakiem prawdziwej miłości, jest światłością i znakiem zbawienia.

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIA- 07.15
ŁEK
31.08.2020

WTOREK

17.00

+ Jana Gizela (greg)
+ Urszulę Flis w rocz. Śm.
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

1) z podz.za otrzym. Łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Michaliny i Łuka18.00 sza w 10 r. ślubu oraz dary Ducha Św. dla dzieci
2) + Edytę Hiller i dusze w czyśćcu

07.15

+ Władysława, Bolesława oraz dziadków Ewę i Jana Reglińskich

20.00 Z podz. Za otrzymane łaski oraz prośbą o bł. Boże i zdrowie z rodzinie.

8.00

O potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym

1) + Jana Gizela (greg)
17.00 2) + Kazimierza Szwichtenberg
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

2.09.2020

18.00

1) + Rajmunda Wydrowskiego i zm. Z rodzin Wydrowskich
2) + Henryka Czerwińskiego

07.15

+ Jana Gizela (greg)

1) + Elżbietę i Jana Bach
2) o opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Św. dla wnuka Oskara, o
17.00 dobry wybór drogi życiowej w okazji 18 urodzin oraz p Bożą opiekę
i zdrowie w 65 urodziny.
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
18.00

CZWARTEK
I czwartek
miesiąca
3.09.2020

PIĄTEK 07.15 + Jana Gizela (greg)
I piątek
miesiąca 17.00 1) + Huberta, Martę Kreft, Irenę, Bernarda, Jana, Gerarda, Halinę Plichta
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
4.09.2020

O potrzebne łaski i otwarcie się na dary Ducha Świętego dla
18.00
oddalonych od Kościoła

1.09.2020

ŚRODA

INTENCJE MSZALNE

07.15

1) + Stefanię i Brunona Ćwikałowskich
2) + Irenę i Kazimierza Szymańskich
+ Jana Gizela (greg)

1) + Helenę w (20 r. śm), Józefa i zm. z rodziny
2) o szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny oraz o Boże bł. I potrzeb17.00
ne łaski dla całej rodziny
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
1) ++ rodzin. Szweda, Krystynę w 4. r. śm., Huberta, Katarzynę i
Leszka
18.00
2) + Anastazję, Bernarda, Edmunda Kwidzińskich oraz Urszulę i
Mieczysława Grzenkowicz

SOBOTA
1) w int. Wynagradzającej
07.15
I sobota
2) + Jana Gizela (greg)
miesiąca
5.09.2020 16.00 Msza Św. ślubna
17.00

1) + za Stefana i Magdalenę
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

1) + Jadwigę i Leona Plata
18.00 2) z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski w 66 r. małżeństwa
XXII
1) + rodziców w ob. stron, Sławomira, Teresę i Agnieszkę
NIEDZIELA 07.30 2) + Jana Gizela (greg)
ZWYKŁA
3) + Agnieszkę Kasyna w okazji urodzin
6.09.2020

1) + o Boże bł. I z podz. Za otrzym. Łaski dla Marii i Zbigniewa w 40 rocz.
Ślubu
09.30
2) + z podz.za otrzym. Łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Magdaleny i
Mirosława w rocz. ślubu oraz dary Ducha Św. dla dzieci
1) + o potrzebne łaski i Boże bł. dla biskupów Ryszarda, Arkadiusza i całej
diecezji - (od Ap. Margaretka)
11.00 2) + z podz. i prośbą o dalsze Boże bł. dla Wiesławy i Zdzisława w 30 r.
ślubu
3) z podziękowanie za zebrane plony tego roku
1) + o Boże bł. w rodzinie Konkol i Cirockich
12.15 2) + Pawła Szwichtenberg
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
18.00

1) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Roberta i Izabeli w 15 rocz. ślubu
2) O Boże bł. i potrzebne łaski dla Beaty i Rafała w 1 rocz. ślubu

