

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



Od 8 września (wtorek) rozpoczynają się indywidualne przygotowania do Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi wg traktatu św. Ludwika.



W środę od godz. 17.30 modlitwy Apostolatu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.



W sobotę o godz. 10.00 w Kościele odbędzie się zbiórka ministrantów oraz tych, którzy
chcieliby dołączyć do grona Liturgicznej Służby Ołtarza.



W sobotę o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie wspólnoty Niezwyciężeni.



Składamy serdeczne podziękowania Pani Mirce Rychert oraz jej firmie za prace ogrodnicze wokół Groty Matki Bożej. Dziękujemy także Panu Marcinowi z firmy Garden Life
i Pani Teresie za rośliny oraz za wielką pomoc Panu Grzegorzowi i Romanowi.



Dziękujemy za przygotowanie posadzki w salce oraz w kotłowni Panom: Marianowi
i Tadeuszowi oraz Danielowi.



12. Kiełpińska Gromada Zuchenek „Tropicielki Wilczych Śladów” zaprasza dziewczynki
w wieku od 6. do 10 r.ż. na zbiórkę naborową w sobotę 12 września o godz. 12:00. Więcej szczegółów w Michałkach.



Od października tego roku w Katolickiej Szkole Podstawowej działać będzie szkoła
zajęć pozalekcyjnych. Już dziś można zapisywać się na dodatkowe zajęcia z j.
angielskiego, matematyki, chemii oraz zajęcia plastyczne i fotograficzne. Cała oferta
dostępna jest na stronie www.katolik.kartuzy.pl.



Bóg zapłać za ofiary na złożone na potrzeby parafii. W przyszłym tygodniu kolekta
inwestycyjna.



Odeszła do wieczności śp. Grażyna Malc lat 40, pogrzeb odbył się w piątek.
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.

Dzisiaj Ewangelia proponuje nam rozważenie kilku zaleceń Jezusa, które skierował
do Swoich uczniów, ówczesnych i późniejszych. Także w pierwotnej wspólnocie
chrześcijańskiej miały miejsce uchybienia i zachowania sprzeczne z wolą Boga.
Końcowy werset daje nam ramę dla rozwiązywania problemów, które pojawiają się
w Kościele na przestrzeni dziejów: «gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich» (Mt 18,20). Jezus jest obecny we wszystkich okresach
życia Swego Kościoła, Jego “mistyczne Ciało” ożywiane jest przez nieustanne
działanie Ducha Świętego. Zawsze jesteśmy braćmi, czy wspólnota jest wielka czy
mała.
«Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata» (Mt 18,15). Jak piękny i lojalny jest związek braterstwa, o
którym poucza nas Jezus! W obliczu uchybienia wobec mnie czy innych, mam
prosić Pana o łaskę przebaczenia, aby zrozumieć, a ostatecznie, aby spróbować
poprawić mojego brata.
Dziś nie jest to takie proste, jak wtedy, gdy Kościół był nieliczny. Ale jeśli myślimy
o wszystkim w dialogu z Bogiem naszym Ojcem, On nas oświeci, aby znaleźć czas,
miejsce i odpowiednie słowa, aby spełnić nasz obowiązek pomocy. Ważne jest,
byśmy oczyścili nasze serca. Święty Paweł zachęca nas do korygowania innych z
dobrą intencją: «gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie
pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą
drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie» (Ga 6,1).
Głęboka miłość i pokora pomogą nam znaleźć łagodność. «Działajcie z ręką matki,
z nieskończoną delikatnością naszych matek, kiedy leczyły nam duże i małe rany
naszych dziecięcych zabaw i potknięć» (Św. Josemaría). Tak koryguje nas Matka
Jezusa i nasza Matka, z inspiracją, by jeszcze bardziej kochać Boga i bliźniego.

PONIEDZIA07.15
ŁEK
7.09.2020

WTOREK

17.00

18.00

07.15

+ Jana Gizela (gregorianka)

17.00

1) + rodziców chrzestnych: Franciszkę i Michała Myszk oraz za
zmarłych z rodziny Kwidzyńskich
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
dla Wiesławy i Zdzisława Rolbieckich
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

18.00

1) + Marię i Pawła Jeżewskich
2) O potrzebne łaski i otwarcie się na dary Ducha Świętego dla oddalonych od Kościoła

07.15

+ Reginę, Franciszka, Helenę i Klemensa

17.00

1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą błogosławieństwo Boże dla Henryki i Wojciecha z okazji rocznicy ślubu
2) + Jana Gizela (gregorianka)
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

18.00

1) O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny i Damiana
w rocznicę ślubu
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę
dla Wioletty i Janusza w 25. rocznicę ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci

9.09.2020

CZWARTEK
10.09.2020

1) + Elżbietę Sojka
2) + Józefa Schmit i Kazimierza Tusk
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
1) + Jana Gizela (gregorianka)
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę
dla Edyty i Witolda w 20 rocznicę ślubu oraz o dary Ducha Świętego
dla Aleksandry z okazji 18-stych urodzin

8.09.2020

ŚRODA

+ Monikę, Aleksandra, Łucję i Pawła

CZWARTEK

1) + Józefa Muller w 8. rocznicę śmierci
18.00 2) + Annę, Krystynę, Bogdana, Zdzisława oraz zmarłych z rodziny Nagu10.09.2020
szewskich
PIĄTEK
11.09.2020

07.15 + Jana Gizela (gregorianka)
1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
17.00 2) + Stanisława, Matyldę, Antoniego, Jadwigę, Stanisława i Pawła
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
1) + Jacka, rodziców, teściów i zmarłych z rodziny
18.00 2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i
zdrowie w 10. rocznicę ślubu Natalii i Bartosza

SOBOTA

07.15 + Jana Gizela (gregorianka)

12.09.2020 16.00 Msza Św. ślubna
1) + Waleskę Malc
17.00 2) + Franciszka Karczewskiego
+ za Witolda Plichta (gregorianka)
1) + Teresę
2) + Halinę Stubińską
18.00
3) W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla Ewy i Bogdana w 35. rocznicę ślubu
XXII
1) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski, błogoNIEDZIELA 07.30 sławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie
ZWYKŁA
2) + Teklę i Bernarda Magulskich, Leokadię i Władysława Pawłowskich
13.09.2020

1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla Małgorza09.30 ty i Jana z okazji rocznicy ślubu
2) + dziadków Jana i Anielę Formella
11.00

1) + Zofia Stefańska – w 8. rocznicę śmierci
2) + Jana Gizela (gregorianka)

07.15

+ Gerarda, Leona i Danutę

12.15

1) + o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy w 68. urodziny
2) + za Helenę (rocznica śmierci) oraz Klemensa

17.00

1) + Barbarę Marć – w rocznicę urodzin
2) + Jana Gizela (gregorianka)
+ za Witolda Plichta (gregorianka)

18.00

1) za Henryka Gransickiego
2) + Jana Hewelt w 5 rocznicę śmierci oraz Romana Formela

